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Uppföljning av revisionsrapporter från 2019, delgivning av 
granskningsrapport från revisionsgrupp 1  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten Uppföljning av 
revisionsrapporter från 2019 och översänder yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2022 till revisionsgrupp 1 som 
sitt eget.  

Sammanfattning 
KPMG AB har på uppdrag av revisionsgrupp 1 följt upp revisionsgranskningar 
från år 2019. Den uppföljning med rekommendationer som berör kultur- och 
fritidsnämnden att yttra sig över är ”Granskningen av kommunens samverkan med 
civilsamhället”. Revisorerna rekommenderar att nämnderna ser över att ta fram 
konkreta mål, mått och utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med 
civilsamhället i sina verksamhetsplaner. 
Förvaltningen anser att kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan på ett tydligt 
sätt ger uttryck för nämndens ambition för samverkan med civilsamhället samt 
inom vilka områden samverkan ska bedrivas. Däremot kan nämndens 
verksamhetsplan behöva ses över och tydliggöras ytterligare för att på ett bra sätt 
utveckla, styra och följa upp nämndens samverkan med civilsamhället. Det kan 
finnas behov att över tid se över, utveckla och revidera formerna för samverkan 
för att bättre anpassas till nya förutsättningar och behov.  

Beskrivning av ärendet 
KPMG AB har av Huddinge kommuns 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. 
Därav 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.  

 Granskning av intern kontroll  
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 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. Uppfattning 
är dock att det inte är tillräckligt tillfredsställande att det är flertal 
rekommendationer som inte har uppfyllts.  
Den uppföljning med rekommendationer som berör kultur- och fritidsnämnden att 
yttra sig över är ”Granskningen av kommunens samverkan med civilsamhället”. 
Efter genomförd uppföljning är den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsen och nämnderna till stor del har hörsammat de 
rekommendationer som lämnades gällande samverkan med civilsamhället. 
Bedömningen är dock att kommunen såväl strategiskt som konkret fortfarande bör 
förtydliga vad den ska uppnå med samverkan och samarbetet med civilsamhället. 
Det saknas fortfarande en fastslagen policy eller strategi och det finns inte alltid 
konkreta mål i nämndernas verksamhetsplaner gällande samverkan med 
civilsamhället. Samtidigt är bedömningen att det pågår ett ambitiöst arbete med 
kommunens samverkan med civilsamhället i stort.  
Med bakgrund av detta rekommenderas att:  

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

 Kommunstyrelsen återigen överväger 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 exemplen som samlats in från 
förvaltningarna används till att förtydliga vad kommunen ska uppnå med 
samverkan och samarbetet med civilsamhället. 

Uppföljning av revisionsrapporter från 2019 har översänts 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. 

Förvaltningens synpunkter 
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 anser kultur- 
och förvaltningen att samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är en 
förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Verksamhetsplanen fastställer att nämnden ska ge stöd till och 
samarbeta med civilsamhälle för att främja att antalet barn och ungdomar som är 
aktiva i föreningsliv ökar, samt erbjuda en meningsfull fritid även för ungdomar 
utanför föreningslivet. Därtill är åtta indikatorer kopplade till 
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nämndmålet ”Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter”. Förvaltningen anser att kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan på ett tydligt sätt ger uttryck för nämndens 
ambition för samverkan med civilsamhället samt inom vilka områden samverkan 
ska bedrivas.  
Däremot, som uppföljningen av revisionsrapporten påtalar, ser förvaltningen att 
verksamhetsplanen kan behöva ses över och tydliggöras ytterligare för att på ett 
bra sätt utveckla, styra och följa upp nämndens samverkan med civilsamhället. 
Det kan finnas behov att över tid se över, utveckla och revidera formerna för 
samverkan för att bättre anpassas till nya förutsättningar och behov. Det är ett 
kontinuerligt arbete som behöver pågå för att följa samtiden.  
Vidare instämmer förvaltningen i revisorernas bedömning om att 
kommunstyrelsen och nämnderna till stor del hörsammat de rekommendationer 
som lämnades i samband med den tidigare granskningen av kommunens 
samverkan med civilsamhället. Kultur- och fritidsnämnden har sedan den tidigare 
granskningen genomfördes realiserat en rad olika åtgärder kopplat till god 
samverkan med civilsamhället såsom genomförande av föreningsmässan, översyn 
av bidrag inom nämndens ansvarsområde och implementering av ”Handlingsplan 
för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället”. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inte några särskilda ekonomiska eller juridiska 
konsekvenser. De åtgärder förvaltningen avser att vidta och som beskrivits ovan 
bedöms rymmas inom befintlig budgetram.  
 
 

Anja Dahlstedt 
Kultur- och fritidsdirektör 
 

 

Ann-Christine Lundberg 
Stabs- och utvecklingschef 
 

  
 

Bilagor 
Bilaga 1. Revisionsrapport: Uppföljning av revisionsrapporter från 2019  
Bilaga 2. Missiv uppföljning granskningar 2019  
 

Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer (revisionsgrupp 1)
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