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Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson 

(KD) om en trygg hemtjänst för Huddinges äldre  

För drygt två veckor sedan fattade vård- och omsorgsnämnden, med ordförandens utslagsröst, 

beslut om att lägga ned den kommunala hemtjänsten, inklusive utförandet av ledsagning och 

avlösning för vuxna, i egen regi. Beslutet har skapat oro för många av de 750 äldre Huddingebor som 

har valt den kommunala hemtjänsten och som nu tvingas byta utförare under en brinnande 

pandemi.  

Av de 10 privata utförarna i Huddinge som finns att välja mellan idag har tre fått avslag på sin 

ansökan att bedriva hemtjänst från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dessa tre utförare 

ansvarar sammanlagt för ca 400 av de 552 brukarna som har valt hemtjänst i privat regi idag. Skälen 

till varför IVO inte har gett tillstånd till två av dessa bolag är i det ena fallet att det saknas insikt 

avseende de arbetsrättsliga regler som lagen (1982:80) om anställningsskydd LAS innebär och i det 

andra fallet, Ekens hemtjänst AB, har kraven på övrig lämplighet enligt 7 kap 2 § tredje stycket i SoL 

inte uppfyllts. 

Ekens hemtjänst AB, som också är den största privata utföraren, ansökte om tillstånd från IVO när 

tillståndsplikten infördes den 1 januari 2019. Företaget fick avslag på sin ansökan i december 2019 

men överklagade till förvaltningsrätten. I juli 2020 avslogs överklagandet i förvaltningsrätten och 

företaget överklagade då det beslutet till kammarrätten som i sin tur i november 2020 meddelade 

att förvaltningsrättens dom står fast. Det beslutet är också möjligt att överklaga, till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Företaget har tre veckor på sig att göra detta, från att de har tagit emot 

kammarrättens beslut.  

Eftersom få prövningstillstånd beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen bör kommunen förbereda 

sig på att Ekens hemtjänst, den största privata aktören, inte kommer att få tillstånd och att de 

brukare som finns hos företaget måste tas över av andra verksamheter som har tillstånd. Oavsett 

prövningen är bristerna i lämplighet under alla förhållanden sådana att kommunen bör, om det 

bedöms möjligt med hänsyn till avtalet mellan Ekens hemtjänst och kommunen, överväga att säga 

upp avtalet med företaget i förtid. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande: 

När det stod klart i december 2019 att Ekens hemtjänst inte fick IVO:s tillstånd att bedriva 

hemtjänst, tog du då fram en plan för avveckling av avtalet? 

 

För Socialdemokraterna 

Sara Heelge Vikmång 



 

 

 
 
 

Huddinge kommun                                                                      
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Fråga till förskolenämndens ordförande  
Tomas Selin (C) om åtgärder för att öka tryggheten i 
förskolan under rådande pandemi  
 
Den pågående coronapandemin har slagit hårt mot hela vårt samhälle. Vi har 
alla, enskilda människor såväl som samhällsviktiga verksamheter, behövt vidta 
åtgärder för att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och i förlängningen 
rädda liv.  
 
Men samtidigt som vi är många som har haft möjlighet att följa 
rekommendationerna om att arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik har 
personalen i Huddinges förskolor fortsatt att utföra sitt arbete på plats, runtom i 
kommunen. Vårt politiska ansvar är att ge dem bästa möjliga förutsättningar att 
arbeta under dessa speciella och i många avseende svåra förutsättningar.  
 
Konkret handlar det bland annat om att säkerställa tillräcklig städning och god 
hygien, bistå personalen med nödvändig utrustning, samt att vara tydlig 
gentemot vårdnadshavare om gällande förhållningsregler. Frågan aktualiseras 
efter att flera förskolor i kommunen har tvingats stänga tillfälligt under hösten 
efter utbrott av covid-19 bland personalen.  
 
Den här frågan har flera aspekter som följer av varandra.  
 
Vi behöver som kommun vara en bra arbetsgivare som säkerställer en god 
arbetsmiljö för personalen i förskolan. Det möjliggör för dem att kunna – och 
orka – utföra sitt arbete under krävande omständigheter. Det är också 
förutsättningen för att våra barn ska kunna fortsätta gå i förskolan och ta del av 
såväl den pedagogiska verksamheten som den sociala gemenskapen. Och 
därigenom möjliggör vi också för läkare, sjuksköterskor och räddningspersonal 
att kunna gå till jobbet.  
 
  



Med anledning av det ovanstående vill jag fråga följande: 
 
Vidtas rekommenderade och nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för de anställda i Huddinges förskolor, vilket i förlängningen bidrar till 
att hålla förskolorna öppna för våra barn?  
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
Rasmus Lenefors   
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
budgetprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om Huddinge kommun har en ändamålsenlig 
budgetprocess för att uppnå en budget i balans och en effektiv resursfördelning. 

Granskningen visar att Huddinge kommun har övergripande styrande dokument och 
processer som samtliga nämnder ska förhålla sig till för att bidra till budget- och 
planeringsarbetet. Vi bedömer att dessa till viss del kan säkerställa en ändamålsenlig 
budgetprocess. Dock utesluter vi inte att nya särskilda och framförallt 
verksamhetsspecifika rutiner och processer kan upprättas. 

Vidare visar granskningen att nämnderna till stor del arbetar utifrån beslutade rutiner 
och riktlinjer för ekonomisk uppföljning. Nämnderna behandlar återkommande 
uppföljningsrapporter och vi bedömer att detta leder till att nödvändiga insatser 
beslutas i tid och att resursstyrningen ger ändamålsenliga signaler.  

Vi anser att kommungemensamma uppföljningsrutiner i tillräcklig utsträckning stödjer 
analyser av nämndernas ekonomiska ställning och resultat. De nämnder som under 
året visat underskott har identifierat särskilt kritiska poster för uppföljning och vidtagit 
åtgärder för att komma till rätta med den negativa avvikelsen mot beslutad budget. 

Vi bedömer att det finns förbättringar att göra inom budgetdialogen för att säkerställa 
att nämndernas behov och förutsättningar tillgodoses på ett sådant sätt att 
verksamheten kan bedrivas inom budgetramarna med rättvisande prognoser under 
året. 

1.1 Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att Huddinge kommun till viss del har en ändamålsenlig 
budgetprocess för att uppnå en budget i balans och en effektiv resursfördelning. 

Vi bedömer att befintliga rutiner och processer vad gäller budgetprocessen till stor del 
är ändamålsenliga och tillfredsställande. Det förekommer dock brister i dialogen mellan 
budgetprocessens parter, vilket leder till att interna faktorer inte beaktas i den 
utsträckning de borde. Kommunens nämnder och förvaltningar är involverade i 
budgetprocessen, men interaktionen upplevs begränsad och i stort endast ske i en 
riktning. Vissa nämnder prognosticerar för 2020 påtagliga överskott, medan andra 
nämnder går med underskott där klimat- och stadsmiljönämnden gjort så under ett 
flertal år. Bristen på en fördjupad och löpande budgetdialog bedömer vi vara en orsak 
till detta, och är något som förhindrar ökad precision i prognoser och de underlag som 
ligger till grund för budget. 

1.2 Rekommendationer 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa nämndernas deltagande och påverkansmöjlighet i budgetprocessen 
genom att införa en systematisk dialog i budgetarbetet. 
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— Implementera och säkerställa en fördjupad dialog med kommunens nämnder vad 
som ligger till grund för resursfördelningen och vilka konsekvenser och effekter 
denna får. 

— Undersöka möjligheten att automatisera överföringen av data till 
verksamhetssystemet Stratsys. 

— Fortsätta och fördjupa det arbete med jämförelser/benchmarking som finns i 
kommunen och som gäller olika former av statistik och nyckeltal. 
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2 Inledning/bakgrund 

KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur 
budgetprocessen bedrivs och särskilt bedöma hur denna utnyttjas för att åstadkomma 
en effektivare verksamhet. Det årliga budgetarbetet är ett viktigt verktyg för styrning 
och uppföljning av den bedrivna verksamheten. Kommunens Mål och budget anger 
förutsättningarna för det aktuella budgetåret och planeringsramarna för de följande två 
åren. I budgeten ska mål, strategier och handlingsplaner översättas till konkreta och 
mätbara mål som ska följas upp. Budgeten ska vara en hjälp för att effektivt nå 
ekonomiska mål. I kommunens Mål och budget för 2020 framförs att det blir en 
utmaning av täcka kostnadsökningarna när lönerna ökar. För att klara utmaningen 
behöver kommunens nämnder skapa utrymme genom att arbeta effektivare. Samtidigt 
konstateras att Huddinge kommun på många områden har högre kostnader än andra 
jämförbara kommuner. Ett medel för att sänka kostnadsnivån är att kontinuerligt 
jämföra, analysera och förändra verksamheten. 

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2020 bedömt att det kan 
föreligga en risk för brister i budgetarbetet med negativ påverkan på styrning, 
uppföljning, ekonomi och redovisning. Revisorerna har därför beslutat att en 
granskning bör ske av budgetprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens huvudsyfte är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i 
samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk 
balans och ett effektivt resursutnyttjande. Den övergripande revisionsfrågan är att 
bedöma kopplingen mellan uppdrag, mål och budget.  

Inom ramen för syftet och den övergripande revisionsfrågan ska följande frågor 
besvaras eller belysas:   

• Hanteras budgetprocessen utifrån gällande riktlinjer? 

• Vilken tidplan gäller för budgetarbetet? 

• Vilka parter deltar i budgetprocessen? 

• Vad ligger till grund för resursfördelningen till kommunstyrelse och nämnder? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen, som avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder, utgår från Mål och 
budget 2020 och är inriktad på framtagningen av budgetunderlag samt efterföljande 
styrning och uppföljning.  

Denna granskning avser att granska själva budgetprocessen. Under nästa år, förutsatt 
att Covid-19-pandemin är över, planeras en fördjupad granskning som också omfattar 
en granskning av kommunens arbete med effektiviseringar. Frågor som kommer att 
vara aktuella i nästa års granskning är bland annat: 

• Vilka underlag tas fram och vilka analyser görs för att ställa realistiska krav på de 
olika nämnderna? 

• Hur har kommunstyrelsen och nämnderna kartlagt effektiviseringsmöjligheter? 
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• Finns det en ambition att gå från generella till mer differentierade 
effektiviseringskrav? 

• Hur är förutsättningarna för att vid budgetdialogerna diskutera olika ambitions- och 
kostnadsnivåer? 

• Vidtar styrelse och nämnder tillräckliga åtgärder vid negativa budgetavvikelser? 

2.3 Revisionskriterier 

Granskningen har utgått från av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag 
som berör området. 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen berör kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för kommunens 
ekonomi och även övriga nämnder. 

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor, och 
Martin Forslund, granskare. 

2.6 Metod och utgångspunkter 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 
ekonomidirektör, sektionschef för budget- och kvalitetssektionen, redovisningschef 
samt förvaltningarnas ekonomichefer/ekonomiansvariga.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Huddinge kommuns vision och mål 

Huddinge kommuns styrmodell innebär att systematiskt föra dialog på samtliga nivåer i 
organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. 
Kommunens arbetsprocess går ut på att arbeta systematiskt i fyra steg: planera, utföra, 
följa upp och förbättra. 
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Mål- och budgetprocessen är Huddinge kommuns övergripande styrprocess och 
innefattar arbetet med ”Mål och budget”, nämndernas verksamhetsplaner, 
bolagsstyrelsernas affärsplaner och internkontrollplaner. I processen ingår även 
månads- och delårsuppföljning samt årsredovisning. 

 
Figur från Huddinge kommuns Mål och budget 2020 och planeringsramar för 2021-2022 

Styrdokumentet ”Mål och budget” utgör grunden till nämndernas verksamhetsplaner. 
Dokumentet gäller för tre år och revideras årligen, samt följs upp tre gånger per år. 
Mål- och budget för 2020 antogs av kommunfullmäktige 10 juni 2019. 

För att nå de övergripande målen menar kommunen att det krävs en tydlig styrning på 
kort sikt, vilken utgörs av uppföljningsbara delmål. Kommunens målbild bryts ner i 
delmål med mått och resultat för respektive mål och samtliga mål ska analyseras 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv (område, kön och ålder). Delmålen blir därefter 
nämndmål för de nämnder som är berörda. Den enskilda nämnden har även möjlighet 
att addera egna nämndmål. Samtliga nämnder har i sina verksamhetsplaner nämndens 
mål, mått och resultat, vilka tas fram med utgångspunkt i kommunens mål och mått. 
Nämnden tar fram mått och resultat för varje delmål. 

Under 2020 har kommunkoncernens ledningsgrupp arbetat med att ta fram en ny 
styrmodell och målstruktur som ska gälla från och med Mål och budget 2021. 
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Figur över Huddinge kommuns nya målstruktur. 

Den nya styrmodellen och målstrukturen syftar till att skapa förutsättningar för: 

• Ökat resultatfokus 

• Tydliggöra prioriteringar 

• Tydliggöra rollfördelning 

• Tydliggöra kommunfullmäktiges uppföljning 

• Tillit och förtroende 

• Ökad dialog 

I modellen etableras kommunfullmäktiges målområden för att uppnå kommunens 
programförklaring kopplat till Agenda 2030, bestående av social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 
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3.1.1 Anvisningar 

I nämndernas och förvaltningarnas uppdrag ingår bland annat att ha en ekonomi i 
balans och förhålla sig inom den tilldelade ramen. Nämnderna ska vidare ta fram 
jämförelser och analyser som ska leda till konkreta förändringar för samtliga av sina 
verksamheter. Arbetet ska redovisas kontinuerligt och vara en viktig del av 
delårsuppföljningar, bokslut och verksamhetsplaner. 

Nämndernas verksamhetsplaner samt budget ska beslutas av nämnderna senast i 
december 2020. Verksamhetsplanerna ska innehålla: 

• Nämndens ansvarsområde 

• Förutsättningar för planering 

• Nämndens tolkningar av målområden 

• Nämndmål baserat på fullmäktiges mål/prioriteringar 

• Minst en indikator per nämndmål 

• Identifierade uppdrag baserat på mål- och budgettexterna 

3.1.2 Uppdrag, mål och budget 

För 2020 har fullmäktige beslutat visionen om att Huddinge kommun ska vara en av de 
tre populäraste kommunerna i Stockholms län. Vidare har fullmäktige formulerat 
Hållbart Huddinge 2030, vilken är en beskrivning av hur ett hållbart Huddinge ter sig 
och vilka vägval kommunen bör göra för att nå dit. För att nå det framtida läget i ett 
hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna 
i Stockholms län, är fem övergripande mål fastställda av fullmäktige, vilka visar 
utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. För att vara 
framgångsrik i arbetet med visionen och de övergripande målen ska kommunen 
ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre 
strategiska mål som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat 
hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Totalt har fullmäktige 
fastställt 105 mål. 

3.2 Budgetprocess 

3.2.1 Budgetprocessen under året 

Budgetprocessen inleds med att förvaltningarna lämnar underlag för 
planeringsförutsättningar i slutet av året. Detta sammanställs av kommunstyrelsens 
förvaltning och är en tjänstemannaprodukt som presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans med förvaltningarnas ledningsgrupper och kommunens 
fastighetsbolag, vilket brukar ske i mitten av februari. Detta ligger sedan till grund för 
”Underlag inför mål och budget” som beslutas av respektive nämnd i april vilket i sin tur 
är ett viktigt underlag för politikens fortsatta budgetarbete. Under april hålls 
budgetkonferenser där förvaltningscheferna m fl träffar politiken för att diskutera 
kommande budget. Till följd av Covid-19 ställdes dessa in under 2020. Istället 
genomfördes dessa under hösten inför beslut om Mål och budget i november. 
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I juni fattar fullmäktige beslut om budget för nästkommande år. Denna budget kan 
komma att revideras efter att befolkningsprognos och skatteunderlag m m levereras 
under september och oktober. Det framgår av våra intervjuer att fullmäktige på grund 
av Covid-19 för 2020 valt att förskjuta budgetbeslutet till november. Istället fattade 
kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut i juni för att nämnderna skulle kunna förbereda 
sina verksamhetsplaner inför nästkommande år. Under hösten kom 
kommunstyrelseförvaltningen med uppdaterade instruktioner för nämndernas 
budgetplanering. 

Nämnderna beslutar om sina verksamhetsplaner och redogör för verksamheten i 
relation till budget. Kommunstyrelsen förtydligar hur nämndmål, verksamhetsresultat, 
åtaganden och budget ska redovisas i en särskild instruktion. 

Resursfördelningen är huvudsakligen volymberoende, och kommunstyrelsens och 
nämndernas budgetar påverkas huvudsakligen av de volymprognoser som inkluderas i 
budgetarbetet, vilket innefattar nämndernas egna prognoser såväl som kommunens 
befolkningsprognos. I inriktningsärendet för 2021 ingick ingen uppräkning för pris- och 
lönekostnader vilket får en påverkan på nämndernas ramar. 

3.2.2 Systemstöd 

Systemet Stratsys används sedan två år tillbaka för bl a verksamhetsplaner, delår, 
årsredovisning och verksamhetsberättelser. Internbudgetering och ekonomisk 
uppföljning sker i systemstöd för budget och prognos (IBP) I övrigt sköts 
budgetuppföljningen i Word och Excel. Det framgår av intervjuerna att överföringen av 
data från de Excel-tabeller man arbetar i till Stratsys innebär en manuell administration 
som tar mycket tid i anspråk. Det finns i dagsläget ett tillgängligt datalager med 
uppgifter från olika system och tekniken är tillgänglig för att detta ska kunna läsas in i 
Stratsys per automatik. Dock har andra prioriteringar gjorts i utvecklingsarbetet. Det 
framgår även av intervjuerna att den manuella överföringen innebär en 
osäkerhetsfaktor då den data som finns i arbetsdokumenten måste justeras innan den 
förs in i Stratsys. 

3.2.3 Omvärldsbevakning vid budgettillfälle 

Huddinge kommuns mål- och budgetprocess startar med att planeringsförutsättningar 
för budgetprocessen tas fram. En del av underlaget till Mål och budget är den 
omvärldsanalys som kommunstyrelseförvaltningen utarbetar. Omvärldsbevakningen 
utgår i huvudsak från förvaltningars och bolags beskrivningar av hur omvärldens 
förändringar påverkar den egna verksamheten. Omvärldsbevakningen belyser 
kommunens förutsättningar och utmaningar och tar hänsyn till trender och 
förändringstryck. 

Centrala förutsättningar, till exempel befolkningsutveckling, beaktas i 
resursfördelningen. Under processens gång infaller både delårsbokslut med 
helårsprognos och årsbokslut, vilka är inspel när det gäller kommunens ekonomiska 
läge. Nämndernas bidrag till processen består till stor del av att beskriva sin 
ekonomiska situation och framtida utmaningar. 
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3.2.4 Budgetdialoger 

Budgetunderlaget ”Underlag inför mål och budget” är den huvudsakliga interaktionen 
mellan nämnderna och kommunstyrelse och dess förvaltning. Utöver detta hålls även 
budgetkonferenser under våren. 

Det framgår av intervjuerna att budgetprocessen i Huddinge kommun inte inkluderar en 
löpande dialog mellan kommunstyrelseförvaltningen och nämnderna och dess 
förvaltningar. Kommunikationen anses därför av de intervjuade vara enkelriktad med 
en centraliserad budgetprocess som resultat. Det finns en genomgående uppfattning 
från förvaltningarna att det är svårt att nå fram med nämndernas behov, vilket ger sig 
till känna då det från förvaltningarnas sida upplevs som att det inte finns någon 
återkoppling gällande ”Underlag inför mål och budget”. 

Mål och budget innehåller för förvaltningarna ett antal parametrar som ska justeras. Av 
intervjuerna har det framkommit att det däremot inte uppleves framgå av materialet hur 
dessa parametrar har beräknats eller vilka siffror som ligger bakom beräkningarna. 
Dessa förutsättningar anser man borde finnas med, och lyfts fram som ett exempel på 
den begränsade dialogen under budgetprocessen.  

3.2.5 Uppföljning 

Nämnderna har ansvar att följa upp sin egen ekonomi och verksamhet under året och 
samtliga nämnder ska rapportera till kommunstyrelsen enligt särskilda instruktioner. 
Utöver detta har förvaltningarna en löpande rapportering mot nämnderna under årets 
gång. Nämnderna ska tillämpa månadsrapportering och det finns en grundläggande 
mall från kommunstyrelseförvaltningen, men vissa verksamhetsspecifika delar får 
förvaltningarna själva ta fram.   

Två gånger per år ska nämnderna upprätta delårsbokslut med helårsprognos, ett per 
mars och ett per augusti. Denna uppföljning är mer omfattande än 
månadsrapporteringen och redogör för utfall, prognos, ekonomisk uppföljning och 
måluppfyllelse. 

3.2.6 Effektiviseringskrav 

I Mål och budget för 2021 har förskolenämnden och grundskolenämnden fått tillskott 
för uppräkning av den pedagogiska verksamheten med en procent. För övriga 
verksamheter sker det ingen uppräkning av pris- och lönekostnader, vilket innebär ett 
implicit effektiviseringskrav. Kommunen har valt att prioritera uppräkningar för 
volymökningar. Detta innebär en utmaning för nämnderna, där lönekostnader utgör en 
stor del av de totala kostnaderna. Samtidigt framgår det av intervjuerna att man i vissa 
fall anser att det finns utrymme för lägre kostnader och minskade ramar. Huddinge 
kommun anses ligga högt inom vissa områden vid kostnadsjämförelser med andra 
kommuner. 

Förvaltningarna har som en del av Mål och budget i uppdrag att jämföra verksamheten 
med andra kommuner med samma förutsättningar. Detta är en del av 
effektiviseringsarbetet där besparings- och effektiviseringspotential kan identifieras. I 
sin tur ses detta arbete som ett verktyg för att nå kommunens mål om att komma ned i 
kostnadsnivå. 
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3.2.7 Bedömning 

Nämnderna involveras tidigt i budgetprocessen men har begränsad möjlighet att ha 
synpunkter på kommande budget. Vi bedömer att det bör ske en mer omfattande och 
löpande dialog mellan den centrala ekonomiavdelningen och förvaltningarna. 

Genom en omvärldsbevakning tar budgeten hänsyn till trender och förändringstryck. Vi 
bedömer att detta arbete är tillräckligt för att säkerställa att externa faktorer beaktas vid 
planering av kommunens verksamhet. 

Vi finner att budgetprocessen till stor del hanteras utifrån gällande riktlinjer. Det finns 
en tydlig formaliserad process som förvaltningarna är väl införstådda i. Vi bedömer 
dock att det finns en bristande dialog i samband med budgetprocessen, där 
förvaltningarna önskar en utökad möjlighet att kunna uttrycka sig under 
budgetprocessen. Den långsiktiga och övergripande visionen för Huddinge kommun 
inkluderar dialog som en viktig del av alla kommunala processer och de gällande 
riktlinjerna uttrycker explicit att det ska förekomma en dialog mellan 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning och förvaltningarna. 

Vi bedömer att bristen på löpande interaktion mellan kommunstyrelsens förvaltning och 
verksamhetsförvaltningarna, tillsammans med upplevda brister i det underlag som 
presenteras, riskerar att försvåra en effektiv resursfördelning. 

3.3 Kommunstyrelseförvaltningens och förvaltningarnas 
budgetarbete 

3.3.1 Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen svarar mot kommunstyrelsen. Nedan redogörs för 
kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av budget 2020 samt utfall och avvikelser 
gentemot budget. Redogörelsen baseras på våra intervjuer med tjänstemän, samt 
kommunstyrelsens delårsrapporter per mars och augusti 2020. 

3.3.1.1 Uppföljning 

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att två gånger per år ta fram delårsrapporter 
för hela kommunen, som sedan fastställs av kommunfullmäktige. Utöver detta ansvarar 
kommunstyrelseförvaltningen för framtagande av kommunens årsredovisning. 

Kommunstyrelsen ska tillse att en månatlig uppföljning av verksamhet och ekonomi 
sker, både övergripande för kommunen samt för respektive nämnd. 

Kommunstyrelseförvaltningen följer upp nämndernas delårsbokslut och 
helårsprognoser. För vissa nämnder är det stora skillnader mellan prognos 1 och 2. 
När första delårsrapporten presenteras är många förutsättningar osäkra, vilket får 
större påverkan på nämnder som är särskilt volymberoende. 
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3.3.1.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Kommun-
styrelsen 

Årsbudg-
et 2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget 
för period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport 
per 31 
mars1 

 

-519,2 -519,3 0,0 -124,7 -126,4 1,6 

Delårs-
rapport 
per 31 

augusti2 

 

-534,5 

 

-527,5 7,0 -338,9 -353,3 14,4 

Kommunstyrelsen redovisar för delår 2 ett prognostiserat överskott på 7 miljoner. 
Överskottet förklaras med högre intäkter, framförallt anslutningsavgifter och hyror. 
Personalkostnaderna är också lägre till följd av vakanser. 

3.3.1.3 Jämförelser 

Kommunstyrelsen har ett pågående jämförelsearbete som presenteras i 
delårsrapporterna. Det framgår av våra uppgifter att Kolada anses sakna datapunkter 
som avser kommunstyrelsens verksamhet, och att jämförelser istället utförs på annat 
sätt. Jämförelser används som ett sätt att identifiera effektiviseringsmöjligheter. De 
områden som lyfts i delårsrapporten per augusti 2020 innefattar jämförelser för 
lokalvård, krishantering, samberedning av övergripande ärenden, 
varumärkesutveckling, sjukfrånvaro samt Stadsbyggnadsbenchen som är ett 
samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. 

3.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar mot två nämnder, grundskolenämnden och 
förskolenämnden. Nedan redogörs för barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning 
av budget 2020 samt utfall och avvikelser gentemot budget. Redogörelsen baseras på 
våra intervjuer med tjänstemän, samt nämndernas delårsrapporter per mars och 
augusti 2020. 

3.3.2.1 Uppföljning 

Per sista mars och sista augusti tar förvaltningen fram ett delårsbokslut som sedan 
fastställs av respektive nämnd och sedan rapporteras vidare till kommunstyrelsen. 

Varje månad rapporterar förvaltningen till nämnderna. Beslut fattas endast vid delår 
och helår, men nämnderna informeras varje månad. Vid denna rapportering utgår man 

 
1 KS-2020/2798 
2 KS-2020/2799.181 
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från en grundläggande mall från kommunstyrelseförvaltningen, vissa 
verksamhetsspecifika delar läggs till av förvaltningen. 

Nämndernas månadsuppföljningar går till kommunstyrelseförvaltningen, och 
rapporteringen består av ett frågeformulär som nämnderna ska besvara. Där bedöms 
bland annat nämndernas prognoser. Mellan delårsrapporterna vidarerapporteras 
månadsuppföljningarna i ett informationsärende till kommunstyrelsen där fokus är på 
den ekonomiska uppföljningen. 

3.3.2.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Förskole-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall 
för 

period 
Budget 

för period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars3 

 
-864,3 -862,6 1,7 -211,9 -221,2 9,2 

Delårs-
rapport per 
31 augusti4 

 
-865,9 

 
-851,5 14,4 -552,9 -596,0 43,1 

Förskolenämnden har under 2020 uppvisat ett överskott om 43,1 miljoner, en påtaglig 
skillnad gentemot de prognoser som gjorts. Detta anses vara ett resultat av dels 
försiktiga prognoser från förskolorna, dels att covid-19 inneburit att både personal och 
barn har varit frånvarande. Man har dessutom erhållit stöd för sjuklönekostnader från 
staten om ca 8 miljoner kronor. 

Grundskole-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget 
för 

period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars5 

 

-1 785,3 
-1 794,1 -8,8 -439,5 -438,3 -1,2 

Delårs-
rapport per 
31 augusti6 

 

-1 786,1 

 

-1 764,3 

 

21,8 

 

-1 161,3 

 

-1 190,3 

 

29,0 

 
3 FSN-2020/243 
4 FSN-2020/557 
5 GSN-2020/907 
6 GSN-2020/1528 
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Grundskolenämnden uppvisar en positiv avvikelse på 29 miljoner för perioden januari-
augusti. Dels beror detta på statligt stöd för sjuklönekostnader om 12 miljoner. 
Nämnden har under året även sett minskade volymer i grundskola och 
fritidsverksamhet, medan särskolan sett en liten ökning. 

3.3.2.3 Jämförelser 

I samband med granskningen framgår att förvaltningen löpande jämför sig med andra 
kommuner vad gäller förskole- och grundskoleverksamhet samt att även jämförelser 
sker via Kolada. 

3.3.3 Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Nedan redogörs för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens uppföljning av 
budget 2020 samt utfall och avvikelser gentemot budget. Redogörelsen baseras på 
våra intervjuer med tjänstemän, samt nämndens delårsrapporter per mars och augusti 
2020. 

3.3.3.1 Uppföljning 

Varje månad följer förvaltningen upp ekonomin och verksamheten och detta 
rapporteras till nämnden i en månadsrapport. Rapporterna går även till 
kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen som beskrivits ovan. 

3.3.3.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Gymnasie- 
och arbets-
marknads-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars7 

 
-738,6 -762,1 -23,5 -191,4 -178,3 -13,1 

Delårs-
rapport per 
31 augusti8 

 

-756,6 

 

-790,6 

 

-34,0 

 

-521,4 

 

-502,2 

 

-19,1 

Nämnden prognostiserar i år ett underskott om 34 miljoner. Av detta underskott utgörs 
32 miljoner av försörjningsstöd som tidigare finansierats med bidragsintäkter från 
Migrationsverket. Bidraget är kopplat till flyktingmottagandet och för 2020 har inte 
bidrag erhållits. Nämnden anser att finansieringsmodellen bör korrigeras till nästa års 
budget. 

 
7 GAN-2020/358 
8 GAN-2020/983 
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Av nämndens totala ramar är ungefär 500 miljoner avsedda för gymnasieverksamhet. 
Det förekommer mycket interkommunala ersättningar för gymnasieplatser inom 
Storstockholm och det finns en gemensam prislista som gäller för kommunerna. 

3.3.3.3 Jämförelser 

I de jämförelser förvaltningen har gjort med andra kommuner, där man använt sig av 
Kolada, visar benchmark-analyser att det finns en effektiviseringspotential i nämndens 
verksamhet. 

3.3.4 Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nedan redogörs för kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av budget 2020 samt 
utfall och avvikelser gentemot budget. Redogörelsen baseras på våra intervjuer med 
tjänstemän, samt nämndens delårsrapporter per mars och augusti 2020. 

3.3.4.1 Uppföljning 

I månadsrapporterna följs utfall och avvikelser upp. Denna rapportering går dock inte 
upp i nämnd för behandling utan rapporteras till kommunens budgetchef och 
nämndens ordförande. Delårsrapporter och helårsboksslut behandlas dock i nämnden. 

3.3.4.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Kultur- och 
fritidsnäm-
nden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars9 

 

-245,5 

 

-247,9 

 

-2,4 
-58,5 -62,4 3,8 

Delårs-
rapport per 

31 
augusti10 

 

-245,5 

 

-245,9 

 

-0,4 

 

-158,2 

 

-164,6 

 

6,3 

I samband med granskningstillfället ligger nämnden i linje med budget, med en 
prognos om en negativ avvikelse på 400 tkr.  Detta trots kraftig påverkan till följd av 
Covid-19. Uppskattningsvis har detta lett till kostnader och intäktsbortfall om 2,5 
miljoner som nämnden till största delen lyckats hämta hem under året. 

3.3.4.3 Jämförelser 

Inom förvaltningen finns ett utvecklingsåtagande där man jämför verksamheten mot 
andra kommuner, där fokus har legat på bibliotek samt idrott och anläggning under 

 
9 KFN-2020/77 
10 KFN-2020/77 
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2019 och under 2020 på ungdom och kultur. Den generella kostnadsnivån är låg i 
förhållande till andra kommuner. Det har funnits en vilja att jämföra sig med kommuner 
med lägre skattesats än Huddinge och förvaltningen har därför tittat på Nacka, 
Helsingborg och Järfälla. Man har besökt kommunerna för att få reda på mer om 
verksamheterna där. 

3.3.5 Miljö- och bygglovsförvaltningen 

Miljö- och bygglovsförvaltningen svarar mot två nämnder, bygglovs- och 
tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden. Nedan redogörs för miljö- och 
bygglovsförvaltningens uppföljning av budget 2020 samt utfall och avvikelser gentemot 
budget. Redogörelsen baseras på våra intervjuer med tjänstemän, samt nämndernas 
delårsrapporter per mars och augusti 2020. 

3.3.5.1 Uppföljning 

Vid varje nämndsammanträde får nämnden en ekonomisk rapportering. Uppföljningen 
skickas även till kommunstyrelseförvaltningen. 

3.3.5.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Bygglovs- 
och tillsyns-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars11 

 

-58,5 

 

-58,5 

 

0,0 

 

-10,0 

 

-13,1 

 

3,1 

Delårs- 
rapport per 

31 
augusti12 

 

-58,5 

 

-51,6 

 

7,0 

 

--30,1 

 

-37,3 

 

7,3 

Bygglovs- och tillsynsnämnden prognostiserar för helåret 2020 en positiv avvikelse mot 
budget på ca 7 miljoner kronor. Under våren har förvaltningen sett en ökning av 
ärenden för bygglov och lantmäteri, vilket brutit en tvåårig nedåtgående trend. Detta 
har resulterat i högre intäkter. Dessutom har nämnden lyckats hålla igen på kostnader. 

 

 
11 BTN-2020/17 
12 BTN-2020/18 
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Klimat- och 
stadsmiljö-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars13 

 

-130,6 

 

-130,7 

 

0,0 

 

-26,9 

 

-47,1 

 

20,1 

Delårs-
rapport per 

31 
augusti14 

 

-130,9 

 

-135,8 

 

-5,0 

 

-82,8 

 

-84,0 

 

1,0 

Klimat- och stadsmiljönämnden har ett prognosticerat underskott om 5 miljoner för 
helåret 2020. Verksamheterna har gått ekonomiskt dåligt och har haft negativa resultat 
de senaste 10 åren. Låga snöröjningskostnader till följd av en mild vinter gör att 
nämnden inte får ett ännu sämre resultat än det som redovisas. I samband med 
granskningstillfället framgår att förvaltningen är av åsikten att 
resursfördelningsmodellen behöver ses över. 

3.3.5.3 Jämförelser 

Tidigare jämförelser genom Kolada anses inte ha gett goda resultat. Förvaltningen har 
därför tagit fram egna jämförelser som de anser ger en mer rättvisande bild. I dessa 
jämförelser ligger förvaltningen kostnadsmässigt lågt jämfört med andra kommuner. 

3.3.6 Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen svarar mot två nämnder, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden. Nedan redogörs för socialförvaltningens uppföljning av budget 2020 
samt utfall och avvikelser gentemot budget. Redogörelsen baseras på våra intervjuer 
med tjänstemän, samt nämndernas delårsrapporter per mars och augusti 2020. 

3.3.6.1 Uppföljning 

Det sker löpande uppföljningar av ekonomi och verksamhet som rapporteras till 
respektive nämnd. Kommunstyrelseförvaltningen erhåller också uppföljningarna. En 
viktig del av uppföljningen och analysen rör volymer och deras förändring. 

 
13 KLN-2020/17.919 
14 KLN-2020/18 
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3.3.6.2 Budget, prognos, utfall och avvikelse 

Social-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars15 

 

-394,7 

 

-382,9 

 

11,8 

 

-90,6 

 

-94,5 

 

3,9 

Delårs-
rapport per 

31 
augusti16 

 

-399,1 

 

-371,4 

 

27,8 

 

-258,8 

 

-243,0 

 

15,8 

Socialnämnden gick in i 2020 med en ingående skuld om 11 miljoner. Det totala 
överskottet för året prognosticeras till 26,7 miljoner. Detta beror dels på att nämnden 
arbetat strukturerat med att gå igenom biståndsbeslut och undvika överleveranser, dels 
på grund av vakanser som inneburit kostnadsbesparingar. 

Vård- och 
omsorgs-
nämnden 

Årsbudget 
2020 
(mkr) 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Utfall för 
period 

Budget för 
period 

Avvikelse 
utfall-

budget 

Delårs-
rapport per 

31 mars17 

 

-1 272,7 

 

-1 272,7 

 

0,0 

 

-305,0 

 

-309,5 

 

4,5 

Delårs-
rapport per 

31 
augusti18 

 

-1 272,7 

 

-1 261,8 

 

10,9 

 

-842,6 

 

-854,0 

 

11,4 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar för helåret 2020 ett överskott på ca 11 
miljoner kronor. I samband med granskningstillfället framgår också att nämnden sökt 
statsbidrag om ca 22 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med Covid-19. 

3.3.6.3 Jämförelser 

Förvaltningen jämför idag verksamheten mot andra kommuner vad gäller kostnader 
och kvalitetsmått, särskilt inom hemtjänst och särskilt boende. För jämförelserna 

 
15 SN-2020/70.118 
16 SN-2020/71.118 
17 VON-2020/55.118 
18 VON-2020/56.118 
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använder man sig ofta av Kolada. I Mål och budget finns ett specificerat uppdrag att 
förvaltningen ska göra jämförelser. I jämförelserna har förvaltningen sett att man, 
relativt övriga kommuner i länet, har insatser i form av särskilt boende i högre 
utsträckning och insatser i form av hemtjänst i lägre utsträckning. 
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4 Genomgång av revisionsfrågor 

Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som var aktuella i samband med 
granskningen och vilken bedömning som görs av dessa: 

Hanteras budgetprocessen utifrån gällande riktlinjer? Ja, utifrån vår granskning 
bedömer vi att budgetprocessen hanteras utifrån gällande riktlinjer. Även resultaten 
från våra intervjuer styrker detta. 

Vilken tidplan gäller för budgetarbetet? Tidplanen för budgetarbetet framgår i avsnitt 
3.2.1. P g a coronapandemin har fullmäktiges budgetbeslut satts till november månad 
jämfört med juni månad som är brukligt. 

Vilka parter deltar i budgetprocessen? Detta framgår i avsnitt 3.2. Nämnderna 
involveras tidigt i budgetprocessen men har begränsad möjlighet att ha synpunkter på 
kommande budget. I samband med granskningen har framkommit en önskan från 
förvaltningarna om en utökad möjlighet att kunna uttrycka sig under budgetprocessen. 
Vi bedömer att bristen på löpande interaktion mellan kommunstyrelsens förvaltning och 
verksamhetsförvaltningarna, tillsammans med upplevda brister i det underlag som 
presenteras, riskerar att försvåra en effektiv resursfördelning. 

Vad ligger till grund för resursfördelningen till kommunstyrelse och nämnder? 
Detta framgår i avsnitt 3.2. Genom en omvärldsbevakning tar budgeten hänsyn till 
trender och förändringstryck. Vi bedömer att detta arbete är tillräckligt för att säkerställa 
att externa faktorer beaktas vid planering av kommunens verksamhet. Dock gör vi 
bedömningen att kommunstyrelsen, för att ytterligare utveckla budgetprocessen, bör 
implementera och säkerställa en fördjupad dialog med kommunens nämnder kring vad 
som ligger till grund för resursfördelningen och vilka konsekvenser och effekter denna 
får. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Vår samlade bedömning är att Huddinge kommun till viss del har en ändamålsenlig 
budgetprocess för att uppnå en budget i balans och en effektiv resursfördelning. 

Vi bedömer att befintliga rutiner och processer vad gäller budgetprocessen till stor del 
är ändamålsenliga och tillfredsställande. Det förekommer dock brister i dialogen mellan 
budgetprocessens parter, vilket leder till att interna faktorer inte beaktas i den 
utsträckning de borde. Kommunens nämnder och förvaltningar är involverade i 
budgetprocessen, men interaktionen upplevs begränsad och i stort endast ske i en 
riktning. Vissa nämnder prognosticerar för 2020 påtagliga överskott, medan andra 
nämnder går med underskott, där klimat- och stadsmiljönämnden gjort så under ett 
flertal år. Bristen på en fördjupad och löpande budgetdialog bedömer vi vara en orsak 
till detta, och är något som förhindrar ökad precision i prognoser och de underlag som 
ligger till grund för budget. 

Rekommendation: Säkerställa nämndernas deltagande och påverkansmöjlighet i 
budgetprocessen genom att införa en systematisk dialog i budgetarbetet. 

Det finns en interaktion mellan nämnderna och kommunstyrelsens förvaltning under 
året där ”Underlag inför mål och budget” med tillhörande budgetkonferens utgör den 
huvudsakliga dialogytan. Flertalet av nämndernas förvaltningar uttrycker en önskan om 
en mer omfattande och löpande dialog under själva budgetprocessen. I Mål och budget 
2020 uppges att det förs en dialog med nämndernas förvaltningar om 
budgetförutsättningar, men det finns en förekommande uppfattning att denna dialog 
kan utvecklas. 

Rekommendation: Implementera och säkerställa en fördjupad dialog med 
kommunens nämnder vad som ligger till grund för resursfördelningen och vilka 
konsekvenser och effekter denna får. 

Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen, för att ytterligare utveckla budgetprocessen, 
bör implementera och säkerställa en fördjupad dialog med kommunens nämnder kring 
vad som ligger till grund för resursfördelningen och vilka konsekvenser och effekter 
denna får. Viktigt att denna dialog utgår från de behov som finns. I samband med 
granskningen har nämndernas förvaltningar efterlyst en sådan dialog. 

Rekommendation: Undersöka möjligheten att automatisera överföringen av data 
till verksamhetssystemet Stratsys. 

Kommunstyrelsens förvaltning bör utreda en automatiserad process för 
förvaltningarnas rapportering. Med en automatiserad process kan en resurskrävande 
manuell behandling av data från ekonomi- och lönesystem undvikas, vilket ger en 
möjlig effektiviseringspotential. Dessutom innebär en automatiserad process en 
säkrare hantering. 

Rekommendation: Fortsätta och fördjupa det arbete med 
jämförelser/benchmarking som finns i kommunen och som gäller olika former av 
statistik och nyckeltal. 

Vi bedömer att Huddinge kommun i stort har ett ändamålsenligt jämförelsearbete mot 
andra kommuner i syfte att hitta effektiviseringsmöjligheter. Dock skiljer sig detta arbete 
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åt mellan nämnderna. Vi bedömer att kommunstyrelsen i möjligaste mån bör 
eftersträva en stor enhetlighet inom detta område. 
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Bilaga 1 Metod och utgångspunkter 

Metod 

Vår metod för informationsinhämtning har bestått av följande delar: 

• Intervjuer 

• Dokumentgranskning 

Intervjuer har genomförts med: 

• Ekonomichef för Barn- och utbildningsförvaltningen 

• Ekonomichef för Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 

• Ekonomiansvarig för Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Ekonomiansvarig för Miljö- och bygglovsförvaltningen 

• Ekonomichef för Socialförvaltningen 

• Ekonomidirektör 

• Sektionschef för budget- och kvalitetssektionen 

• Tf. Redovisningschef 

Följande dokument har granskats: 

• Mål och budget 2020 

• Nämndernas verksamhetsplaner för 2020 

• Preliminär ekonomiplan 2021–2023 

• Nämndernas verksamhetsuppföljningar och ekonomiska uppföljningar per 
augusti 2020 

• Nämndernas månadsrapporter under 2020 
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Revisionsrapport: Granskning av budgetprocessen 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens budgetprocess. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
Huddinge kommun har en ändamålsenlig budgetprocess för att uppnå en budget i balans och en 
effektiv resursfördelning. 

Granskningen visar bl.a. att Huddinge kommun har övergripande styrande dokument och processer 
som samtliga nämnder ska förhålla sig till för att bidra till budget- och planeringsarbetet. Vi bedömer 
att dessa till viss del kan säkerställa en ändamålsenlig budgetprocess. Dock utesluter vi inte att nya 
särskilda och framförallt verksamhetsspecifika rutiner och processer kan upprättas. 

Vår samlade bedömning är att Huddinge kommun till viss del har en ändamålsenlig budgetprocess för 
att uppnå en budget i balans och en effektiv resursfördelning. 

Vi bedömer att befintliga rutiner och processer vad gäller budgetprocessen till stor del är ändamåls-
enliga och tillfredsställande. Det förekommer dock brister i dialogen mellan budgetprocessens parter, 
vilket leder till att interna faktorer inte beaktas i den utsträckning de borde. Kommunens nämnder och 
förvaltningar är involverade i budgetprocessen, men interaktionen upplevs begränsad och i stort endast 
ske i en riktning. Vissa nämnder prognosticerar för 2020 påtagliga överskott, medan andra nämnder 
går med underskott där klimat- och stadsmiljönämnden gjort så under ett flertal år. Bristen på en 
fördjupad och löpande budgetdialog bedömer vi vara en orsak till detta, och är något som förhindrar 
ökad precision i prognoser och de underlag som ligger till grund för budget. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa nämndernas deltagande och påverkansmöjlighet i budgetprocessen genom att införa en 
systematisk dialog i budgetarbetet. 

— Implementera och säkerställa en fördjupad dialog med kommunens nämnder vad som ligger till 
grund för resursfördelningen och vilka konsekvenser och effekter denna får. 

— Undersöka möjligheten att automatisera överföringen av data till verksamhetssystemet Stratsys. 
— Fortsätta och fördjupa det arbete med jämförelser/benchmarking som finns i kommunen och som 

gäller olika former av statistik och nyckeltal. 
 
Revisorerna beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 
2021 och för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Eva-Li Prades Eriksson   Ulrika Wennberg 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Lars Blomkvist    Marianne Broman  
 
 
Fredrik Fischer    Elsa Johansson 
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Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskningar  
Vi har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett antal 
granskningar. Uppföljningsuppdraget har syftat till att analysera och bedöma de åtgärder som 
verksamheterna vidtagit för att åtgärda de brister som framkommit i de tidigare granskningarna. 
Således har revisorerna följt upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare genomförda 
granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskning av lokalförsörjningsprocessen 
• Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen 
• Granskning av upphandlingar 
• Granskning av oegentligheter och riskbranscher 
• Granskning av bisysslor 

Vår sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder ej i tillräcklig utsträckning 
arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. Därmed bedömer vi att det för ett antal av 
rekommendationerna finns behov av ytterligare åtgärder. Det gäller i synnerhet granskningen av 
lokalförsörjningsprocessen samt granskningen av efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Mot 
bakgrund av det lämnar vi följande rekommendationer: 

Avseende lokalförsörjningsprocessen:  

• Att kommunstyrelsen säkerställer att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna 
lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen.  

Avseende efterlevnad av offentlighetsprincipen 

• Att kommunstyrelsen bör säkerställa arkivhandboken och ärendehandbokens status som 
styrande dokument. 

• Att kommunstyrelsen bör se över förutsättningarna för att göra utbildningen i 
offentlighetslagstiftning och registrering obligatorisk för att i högre grad säkerställa behovet av 
kompetensutveckling. 

 
Revisorerna beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 
2021 och för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Eva-Li Prades Eriksson   Ulrika Wennberg 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Lars Blomkvist    Marianne Broman  
 
 
Fredrik Fischer    Elsa Johansson 
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1 Sammanfattning 

Vi har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett 
antal granskningar. Uppföljningsuppdraget har syftat till att analysera och bedöma de 
åtgärder som verksamheterna vidtagit för att åtgärda de brister som framkommit i de 
tidigare granskningarna. Således har revisorerna följt upp vilka åtgärder som vidtagits 
till följd av tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

• Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen 

• Granskning av upphandlingar 

• Granskning av oegentligheter och riskbranscher 

• Granskning av bisysslor 

Vår sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder ej i tillräcklig 
utsträckning arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. Därmed bedömer vi 
att det, för ett antal av rekommendationerna finns behov av ytterligare åtgärder. Det 
gäller i synnerhet granskningen av lokalförsörjningsprocessen samt granskningen av 
efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Mot bakgrund av det lämnar vi följande 
rekommendationer: 

Avseende lokalförsörjningsprocessen:  

• Att kommunstyrelsen säkerställer att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna 
lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen.  

Avseende efterlevnad av offentlighetsprincipen 

• Att kommunstyrelsen bör säkerställa arkivhandboken och ärendehandbokens 
status som styrande dokument. 

• Att kommunstyrelsen bör se över förutsättningarna för att göra utbildningen i 
offentlighetslagstiftning och registrering obligatorisk för att i högre grad 
säkerställa behovet av kompetensutveckling. 
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2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

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

• Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

• Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen 

• Granskning av upphandlingar 

• Granskning av oegentligheter och riskbranscher 

• Granskning av bisysslor 

2.1 Avgränsning 

Uppföljningen avser de granskningar som redovisats i avsnitt 2. Uppdraget avgränsas 
till att omfatta uppföljning av de rekommendationer som beskrivits i respektive 
granskningsrapport.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om kommunstyrelsen och granskade nämnder verkställt de 
förbättringsåtgärder som styrelsen/nämnden beslutat om i enlighet med de 
ursprungliga granskningarnas rekommendationer.  

2.3 Ansvarig nämnd 

Ansvarig nämnd/styrelse framgår av respektive uppföljning. 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 

Granskningen har utförts av Daniel Strandberg, verksamhetsrevisor, och Martin 
Forslund, verksamhetsrevisor, under ledning av Micaela Hedin, kundansvarig och 
certifierad kommunal yrkesrevisor.  

Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten har skett i enlighet med 
KPMG:s gällande rutiner. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom avstämningar med ansvariga tjänstemän inom 
berörda förvaltningar samt dokumentationsstudier av åtgärder, rutiner och 
kontrollmoment etc.  
 
Rapporten har varit föremål för faktagranskning. 

2.6 Läsanvisning 

Rapportens huvudkapitel (kapitel 3 – Resultat av granskningen) är strukturerat utifrån 
de granskningar som följts upp och bildar fem fristående avsnitt. Vart och ett av de fem 
avsnitten inleds med en beskrivning av vad som framkom i den tidigare granskningen. 
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Därefter följer en beskrivning av de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av 
granskningens rekommendationer. Åtgärderna i förhållande till rekommendationerna 
samt, i vissa fall, vad som uppgavs i tjänsteutlåtandet är det som vi valt att använda för 
att belysa och bedöma åtgärderna. Sist i dessa avsnitt lämnas kommentarer och 
bedömningar.   
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

Syftet med granskningen var att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i 
Huddinge kommuns lokalförsörjningsprocess till egna verksamheter. Inom ramen för 
granskningen belystes även vad som skiljer den nya lokalförsörjningsprocessen mot 
den gamla samt hur lokalärendet Widerströmska gymnasiet hanterades i relation till 
den nya lokalförsörjningsprocessen. 

I granskningen konstaterades att Huddinge kommun hade arbetat aktivt för att förbättra 
lokalförsörjningsprocessen utifrån revisionens tidigare granskningar av 
lokalförsörjningsprocessen. Bland annat konstaterades att kommunen vidtagit åtgärder 
för att utveckla underlagen vid beslut samt tagit fram standardprogram för lokaler. Dock 
visade granskningen att det kvarstod behov av förbättringar beträffande färdigställande 
av lokalförsörjningsprocessen och incitamentsstruktur. 

Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att Huddinge kommuns lokalförsörjnings-
process i huvudsak var ändamålsenlig och att processens effektivitet kunde förbättras. 

Granskningen avsåg kommunstyrelsen. 

3.1.1 Rekommendationer och åtgärder 

De rekommendationer som lämnades i samband med granskningen syftade till att 
fortsätta arbetet med kommunens lokalförsörjningsprocess. Nedan återges dessa 
rekommendationer samt vilka åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit med anledning 
av dessa.  

Rekommendation  

Kommunstyrelsen bör definiera den roll eller uppgift som ska utövas av den centrala 
lokalplaneringsenheten. Följande behöver bl.a. klargöras:  

• Om enheten ska ge stöd till samtliga förvaltningar. 

• Vilket ansvar enheten ska ha gällande att säkerställa att lokalbehov tillgodoses 
på effektivaste sätt för kommunen.  

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande (KS-2018/2398.912) framgår att 
lokalplaneringen vid tillfället delvis var centraliserad. Ett formellt beslut om 
centralisering utreddes och beslutades den 6 mars 2019 (KS-2019/74.111). 

Det framgår av våra uppgifter att den centrala lokalplaneringsenheten idag till stor del 
arbetar efter en modell där lokalstrateger återfinns centralt, medan förvaltningarna har 
sina egna lokalsamordnare. Kommunstyrelseförvaltningens lokalplaneringsenhet ska 
hantera kommunövergripande lokalförsörjningsfrågor samt samnyttjandefrågor. 
Intervjuade tjänstepersoner ser en problematik i att barn- och utbildningsförvaltningen 
har förlagt sin lokalsamordning till den centrala enheten. Det anses försvåra 
lokalstrategernas möjlighet att arbeta med övergripande lokalstrategi. Det anses även 
kunna leda till brister i helhetsperspektiv och kommunnytta när tjänstepersonerna 
arbetar på uppdrag av en förvaltning.  
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Det framgår att förvaltningarna ska ansvara för sina egna prognoser, medan de 
centrala funktionerna ska arbeta för ett helhetsperspektiv där kommunvisionens 
hållbarhetsaspekter beaktas. Fackförvaltningarna ska även ansvara för 
verksamheternas lokalprogram, funktionsprogram och rumsfunktionsprogram. Denna 
ansvarsfördelning fastställs i Riktlinjer för Lokalförsörjning och Handlingsplan för 
effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning (KS-2020/1319.111).  

Vidare pågår ett arbete med att utvärdera förutsättningarna för att ge lokalstrategerna 
geografiskt områdesansvar. Syftet är enligt uppgift att stärka den centrala styrningen 
avseende lokalförsörjningsprocessen och skapa möjlighet att i större utsträckning 
arbeta utifrån ett helhets/kommunkoncernperspektiv. 

Rekommendation 

Kommunstyrelsen rekommenderades även att tillföra beskrivningar om: 

• Hur det ska säkerställas att lokalbehov tillgodoses på effektivaste sätt,  

• Hur prioriteringar mellan förvaltningar vid behov ska ske. 

• Hur denna process tidsmässigt samordnas med investeringsprocessen. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande (KS-2018/2398.912) framgår att de 
tre ovan listade punkterna skulle omhändertas och läggas in i den kommande 
lokalförsörjningsprocessen.  

Av de uppgifter vi inhämtat framgår det att kommunstyrelseförvaltningens 
ekonomiavdelning och sektion för lokalplanering har fått i ansvar att säkerställa 
effektiva lösningar som möter fackförvaltningarnas behov enligt lokalbehovsprognos. 
Kommunstyrelsens förvaltning får enligt Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning (KS-2020/1319) möjligheten att ta sig an styrningsuppdraget genom 
uppbyggandet av en central lokalbank och ett incitamentsbaserat internhyressystem. 

Prioriteringar mellan förvaltningar sker genom kommunstyrelseförvaltningens 
lokalplaneringsenhet, och tydliggörs via uppdelningen av lokalstrateger och 
lokalsamordnare som nämns ovan. 

Gällande samordningen med investeringsprocessen framgår det att det krävs ett 
fortsatt utvecklingsarbete med lokalförsörjningspolicy och i tillhörande handlingsplan 
har inte samordning med investeringsprocessen inkluderats, något som identifieras 
som ett område som kräver fortsatt utvecklingsarbete. En enhetlig struktur för samtliga 
förvaltningar lyfts fram som en nödvändighet för att se till alla förvaltningars behov och 
för att undvika målkonflikter. 

Rekommendation 

Kommunstyrelsen bör verka för att i ägardirektivet till Huddinge Samhällsfastigheter 
förtydliga vilka värden som bolaget ska bidra med kopplat till det som i denna rapport 
benämns förvaltningsuppgiften och serviceuppgiften. 

Åtgärder 

Kommunstyrelsens förvaltning uppger i tjänsteutlåtandet att ägardirektiven ses över 
varje mandatperiod och att synpunkterna då ska beaktas. 
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Granskningen finner att nytt ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter antogs av 
Kommunfullmäktige ( 2020-11-02, § 7) där bolagets förvaltningsuppgift och 
serviceuppgift tydligare framgår. Vidare konstaterar granskningen att bolagets roll 
gentemot kommunen har förtydligats. Intervjupersoner lyfter en utmaning i att få 
ägardirektivet implementerat i det dagliga arbetet där forum som exempelvis 
ägardialoger lyfts som väsentliga för att levandegöra ägardirektivet. 

3.1.2 Kommentarer och bedömning 

De rekommendationer som lämnades i samband med tidigare granskning torde ses 
som förslag på tillvägagångssätt för ökad effektivitet.  

Utifrån de rekommendationer som lämnades bedömer vi att åtgärder delvis vidtagits till 
följd av dessa.  

Kommunstyrelsen har definierat den roll och/eller uppgift som utövas av den centrala 
lokalplaneringsenheten, bland annat genom att formellt ha utrett och beslutat kring en 
centraliserad strategisk lokalförsörjning. Vidare har granskningen funnit att 
kommunstyrelsen har verkat för att förtydliga vilka värden som Huddinge 
Samhällsfastigheter ska bidra med kopplat till det som i rapporten benämns 
förvaltningsuppgiften och serviceuppgiften. När det kommer till att samordna 
lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen bedömer vi att ytterligare 
åtgärder bör vidtas.   
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3.2 Granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen 

Syftet med granskningen var att granska Huddinge kommuns efterlevnad av 
offentlighetsprincipen. 

I granskningen konstaterades att efterlevnaden av offentlighetsprincipen låg på en 
tillfredsställande nivå inom de granskade nämnderna, men att det fanns behov av att 
aktualisera styrdokument, att inkludera hantering av allmänna handlingar i det årliga 
internkontrollarbetet samt utbildningar för handläggare och chefer. 

Granskningen avsåg kommunstyrelsen, förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt natur- och byggnadsnämnden. 

3.2.1 Rekommendationer och åtgärder 

Efter det att granskningen var genomförd lämnade revisionen sex rekommendationer 
vilka återges nedan. Samtliga sex rekommendationer riktades till kommunstyrelsen. 
Samtliga granskade nämnder har inkommit med svar vilka redovisas. 

Rekommendation  

Det centrala styrdokumentet ”Rutiner för öppning, registrering och hantering av 
allmänna handlingar” har tappat sin legitimitet och funktion. Kommunstyrelsen bör 
revidera riktlinjerna för hantering av allmänna handlingar samt inkludera och beakta ny 
lagstiftning så som dataskyddsförordningen. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar (KS-2019/1025.912) framgår att kommunstyrelsens 
förvaltning under 2018 och 2019 arbetat med att uppdatera arkivreglementet och 
ärendehandboken. Förvaltningen har även tagit fram en arkivhandbok. Vidare framgår 
att de nya och uppdaterade rutinerna bör fastslås och implementeras, samt 
kompletteras med mer handfasta råd, rutiner och utbildningar. 

Kommunstyrelsen har under 2020 (2020-03-23, §9) antagit ett uppdaterat 
arkivreglemente, Arkivreglemente för Huddinge kommun (HKF 9310). Utöver det har 
en arkivhandbok och en ärendehandbok tagits fram. Handböckerna är dock inte 
fastställda utan än så länge endast arbetsmaterial. Av våra uppgifter framgår att det 
inte heller finns någon plan inom förvaltningen om att anta handböckerna men att de 
finns tillgängliga via kommunens intranät.  

Gällande utbildning och kompetenshöjande insatser finns enligt uppgift en utbildning i 
offentlighetsprincip och sekretess som hålls av kommunjurist. Utbildningen är i 
dagsläget inte obligatorisk. 

Rekommendation 

En kommunövergripande rutin med fokus på utlämning av allmänna handlingar skulle 
bidra till en mer enhetlig hantering och förståelse inom kommunens verksamheter. 
Dagens ”checklista” kan med fördel agera som grund i en mer omfattande 
rutinbeskrivning. 
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Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar framgår att det finns en samstämmighet med revisionens 
rekommendation och att en sådan omfattande rutinbeskrivning bör prioriteras. 

Av vår avstämning med tjänstepersoner inom kommunstyrelsens förvaltning framgår 
att rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar har upprättats av 
kommunregistratorn och processen för utlämnande är kartlagd i kommunens 
processverktyg. Den nya rutinen har under våren 2020 legat ute på internremiss och 
har ännu ej fastställts. Denna förväntas antas innan årsskiftet. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om 
utlämning av handlingar inkommer via mejl. Detta i syfte att säkerställa att avsändarens 
begäran har mottagits av aktuell nämnd. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar framgår att de instämmer i revisonens rekommendation, 
med undantaget att om handläggningen av förfrågan sker direkt och utan fördröjning 
kan svaret på frågan mycket väl komma att sammanfalla med bekräftelsen. 

Av våra uppgifter framgår det att detta ska inkluderas i den nya rutinen för behandling 
av begäran om utlämning av offentliga handlingar som förväntas fastställas innan 
årsskiftet. 

Av kultur- och fritidsnämndens svar på granskningen (KFN-2018/299.11) framgår att 
förvaltningen instämde med rekommendationen om att sända mottagningsbekräftelse i 
de fall begäran om utlämning av handlingar inkommer via mejl och lade till detta i 
interna rutiner. 

Av bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN-2019/228) och klimat- och 
stadsmiljönämndens svar (KLN-2019/496) framgår att en mottagningsbekräftelse ska 
skickas i de fall begäran om utlämning av handlingar inkommer via mejl och att detta 
bör ingå i den checklista som omnämns i rekommendation två. 

Rekommendation 

Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvånarna och andra 
intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer inom 
natur- och byggnadsnämnden. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar framgår att de inte instämmer med rekommendationen och 
att det inte är självklart att namnuppgifter på registratorer ska behöva finnas med, 
däremot på den handläggare som har tilldelats ärendet. Vidare framgår av svaret att 
det bör föras en diskussion inom kommunen huruvida namnuppgifter på registratorer, 
som inte själva handlägger ärenden, ska finnas med eller inte. 

Av bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN-2019/228) och klimat- och 
stadsmiljönämndens svar (KLN-2019/496) framgår att nämnden har ändrat sina rutiner 
så att namn på handläggare framgår vid korrespondens via e-post. 
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Av våra uppgifter framgår att handläggares namn finns med i korrespondens med 
undantag för ärenden som hanteras enligt delegationsordning eller överklaganden, där 
nämnden anges. Undantag gäller även för parkeringsvakter och jägare för skyddsjakt, 
detta av säkerhetsskäl. Det finns etablerade rutiner för detta handhavande, men i 
specifika fall kan tillvägagångssätt diskuteras. Korrespondens som går via registraturen 
har fortsatt hänvisning till registrator och är således inte namngiven. 

Rekommendation 

Vi uppfattar att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade personalen 
vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett systematiskt 
dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna handlingar. 
Hantering av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner samt 
ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att ett 
kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna. 

Åtgärder 

Kommunstyrelsen uppgav i svaret att de skulle bevaka att det finns resurser på 
samtliga förvaltningar för att kunna upprätthålla en god offentlighetssed i enlighet med 
internkontrollmålen. 

I förskolenämndens svar (FSN-2019/238.641) framfördes att uppföljning av 
offentlighetsprincipens efterlevnad är av vikt. Nämnden avsåg dock ej per automatik att 
föra in detta som ett prioriterat kontrollmoment i en internkontrollplan. Riskinventering 
och riskvärdering med efterföljande prioritering sker i enlighet med de rutiner som finns 
i förvaltningen och i kommunen för intern kontroll. Skulle efterlevnaden av denna 
princip identifieras med högre riskvärdering i jämförelse med andra identifierade risker 
kommer åtgärder vidtas direkt alternativt föreslås som internkontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan enligt rådande rutin. Även bygglovs- och tillsynsnämnden 
samt klimat- och stadsmiljönämnden besvarar rekommendation på liknande sätt, med 
hänvisning till rådande rutiner i kommunen för intern kontroll.   

Natur- och byggnadsnämndens internkontrollplan för 2016 hade kontrollmål som 
berörde hantering och registrering av handlingar med tre riskreducerande åtgärder som 
bedömdes genomförda i samband med verksamhetsberättelsen 

Kultur- och fritidsnämnden framförde att, såsom revisionen rekommenderade, tillföra 
ett kontrollmål kring efterlevnad av offentlighetsprincipen i internkontrollplanen för 
2020. Av KPMG:s granskning framgår dock att något sådant mål ej gick att finna i 
nämndens internkontrollplan 2020.  

Det framgår av intervju med tjänstepersoner på kommunstyrelsens förvaltning att ett 
systematiskt arbete är under uppbyggnad och att förvaltningarna har utsett 
dokumentsamordnare som utgör ett samverkansnätverk. Det anses dock finnas ett 
behov av ytterligare arbete i frågan. 

Rekommendation 

Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad 
gäller praktisk hantering av diariesystemet samt teoretiska kunskaper i syfte att uppnå 
en enhetlig kunskapsnivå. 
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Åtgärder 

I svaret framförde kommunstyrelsen att det skulle införas obligatoriska utbildningar i 
offentlighetslagstiftningen samt även i registrering, inte bara i diariesystemet utan i alla 
system som hanterar allmänna handlingar. 

Förskolenämnden ansåg att samtliga anställda på förvaltningsnivå bör ha en rimlig 
teoretisk kunskapsnivå gällande offentlighetsprincipen. På kommunens intranät finns 
information att ta del av gällande offentlighet och sekretess och i kommunens rutiner 
för introduktion för nyanställda ingår det som medarbetare att ta del av denna 
information. Under en halvdag i maj 2018 fick också alla medarbetare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen en grundutbildning i kommunallag och förvaltningslag där 
offentlighetsprincipen ingick. Kommunstyrelsens förvaltning har också återkommande 
kurstillfällen i frågan för medarbetare som vill lära sig mer. För svårare frågeställningar 
finns jurist tillgänglig för kommunens medarbetare. Vidare poängterade förskolenämnd-
en att fortbildning kan komma att bli aktuellt, men att det bör sättas i relation till hur 
vanligt förekommande arbetsuppgiften är för respektive roll. Med utgångspunkt i detta 
ämnade förskolenämnden göra en egen bedömning av vilka åtgärder och insatser 
inom detta område som kan komma att bli aktuellt att genomföra utifrån förvaltningens 
rådande förutsättningar. 

Bygglovs- och tillsynsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden ansåg att samtliga 
anställda på förvaltningsnivå bör ha en rimlig teoretisk kunskapsnivå gällande 
offentlighetsprincipen. På kommunens intranät finns information att ta del av gällande 
offentlighet och sekretess och i kommunens rutiner för introduktion för nyanställda 
ingår det som medarbetare att ta del av denna information. Förvaltningen har anställda 
vars arbetsuppgifter är direkt kopplat till aktuell lagstiftning och som har särskild 
kompetens gällande handläggning av allmänna handlingar, sekretess m.m., vilket 
också rapporten fastställer. Vid tidpunkten för granskningen fanns bland annat en 
arkivarie, tre diplomerade registratorer, två till registratorer som blir diplomerade i 
december på miljö- och bygglovsförvaltningen vilket medför att det intern finns en stor 
kunskap om offentlighetsprincipen. Förvaltningen instämde ändå med att det kan 
behövas genomföras utbildningsinsatser för handläggare och chefer i aktuell 
lagstiftning och ärendehanteringssystemen. 

Av våra avstämningar med tjänstepersoner på kommunstyrelsens förvaltning framgår 
att det i dagsläget inte finns några obligatoriska utbildningar i offentlighetslagstiftning 
och registrering för handläggare och chefer. Dock finns det en frivillig utbildning som 
alla anställda kan anmäla sig till. 

3.2.2 Kommentarer och bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder delvis 
vidtagit åtgärder i enlighet med revisonens rekommendationer men att ytterligare 
åtgärder bör vidtas.   
 
Kommunstyrelsen har arbetat för att styrdokument kopplat till offentlighetsprincipen ska 
vara legitima och funktionella. Detta genom att ha uppdaterat arkivreglementet och 
ärendehandboken samt tagit fram en arkivhandbok.  
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Vi anser det faktum att handböckerna ej är fastställda som en risk och bedömer att det 
kan påverka huruvida de upplevs förankrade i kommens arbete.  Vår bedömning är 
därav att kommunstyrelsen bör säkerställa handböckernas status som styrande 
dokument. 
 
Vi konstaterar att en kommunövergripande rutin med fokus på utlämnande av allmänna 
handlingar i skrivande stund ej är fastställt men noterar att arbete pågår. Detsamma 
gäller mottagningsbekräftelse i de fall begäran om utlämning av handlingar inkommer 
via mejl som enligt uppgift ska inkluderas i ny rutin vilken håller på att framarbetas. Vi 
konstaterar även åtgärder vidtagits för att inkludera namnuppgifter för handläggare vid 
Miljö- och bygglovsförvaltningen, i enlighet med det yttrande kommunstyrelsen har 
lämnat. 
 
Flera av de berörda nämnderna uppger att det på kommunens intranät finns 
information att ta del av gällande offentlighet och sekretess och i kommunens rutiner 
för introduktion för nyanställda ingår det att som medarbetare ta del av denna 
information. Vidare finns enligt våra intervjuer en frivillig utbildning i 
offentlighetslagstiftning och registrering. Vår bedömning är utbildningen bör vara 
obligatorisk för i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling. 
 
Vi konstaterar att det vid tidpunkten för granskningen saknades ett systematiskt 
dokumenterat internkontrollarbete avseende hantering av allmänna handlingar men 
bedömer det som positivt att ett arbete pågår.   



 

 13 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Huddinge kommun 

 Uppföljande granskning av tidigare granskningar 

 

 2020-11-23 

3.3 Granskning av upphandlingar 

Revisorerna granskade under hösten 2017 kommunens upphandlingsprocess och 
bedömde att en uppföljande granskning behövde genomföras för att ingående belysa 
huruvida upphandlingar har hanterats enligt gällande lag och riktlinjer samt huruvida 
kommunen har fått det som upphandlats. Således genomfördes denna granskning, 
vilken syftade till att granska om berörd styrelse eller nämnd utövat tillräcklig styrning, 
kontroll och uppföljning av två genomförda upphandlingar. 

I granskningen konstaterades att Huddinge kommuns rutiner för styrning, kontroll och 
uppföljning av de granskade upphandlingarna inte var helt tillfredsställande. 

Granskningen avsåg kommunstyrelsen. 

Sedan granskningen genomfördes har Huddinge kommun genomfört en större 
omorganisation och omstrukturering inom upphandlingsområdet, där kommunen nu är 
en upphandlande myndighet istället för att varje nämnd är en egen upphandlande 
myndighet. Upphandlingsarbetet har även centraliserats till 
kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsenehet. 

3.3.1 Rekommendationer och åtgärder 

Mot bakgrund av den genomförda granskningen lämnade revisionen fem 
rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka återges nedan. Nedan återges även de 
åtgärder som kommunstyrelsen har vidtagit till följd av rekommendationerna. 

Rekommendation  

Regelmässigt följa upp ramavtal avseende utfall och kvalitet samt att säkerställa att 
berörd nämnd tar del av uppföljningarna. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar (KS-2018/1222.912) framgår att rekommendationen skulle 
beaktas i arbetet med det förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande 
riktlinjer som skulle skickas ut på nämndremiss under hösten 2018. 

Av kommunens upphandlings- och inköpspolicy, senast reviderad 2020-02-10, framgår 
att arbetet med uppföljning av kommunens avtal ska ske proaktivt och systematiskt för 
att kvalitetssäkra kommunens leverantörer samt säkerställa prestation före betalning. I 
de tillhörande riktlinjerna för upphandling och inköp (KS 2020-06-01, §11) framgår det 
att uppföljning ska ske proaktivt samt reaktivt. Där framgår vidare att 
upphandlingsenheten ska proaktivt följa upp och att plan för denna uppföljning ska 
formuleras i strategi- och upphandlingsdokument för varje upphandling. 
Verksamheterna ansvarar för den reaktiva avtalsuppföljningen, vilken består av en 
löpande rapportering av synpunkter och identifierade brister mot leverantör. 

Av våra intervjuer framgår att det nu upplevs tydliggjort, både i styrande dokument och 
generellt i organisationen, att uppföljningen sker utifrån den centrala 
upphandlingsenheten. Intervjuade upplever att förändringen tagits väl emot i 
kommunen.  
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Rekommendation 

Se över möjligheten att ändra Reglemente för Huddinge kommuns upphandling så att 
hänsyn tas, dels till entreprenadupphandlingarnas speciella förutsättningar, dels till 
verksamheten så att de anpassas till varandra. 

Åtgärder 

I kommunstyrelsens svar framfördes att rekommendationen skulle beaktas i arbetet 
med förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer som skulle 
skickas ut på nämndremiss under hösten 2018. 

Av kommunens upphandlings- och inköpspolicy, senast reviderad 2020-02-10, framgår 
ingenting beträffande entreprenadupphandlingars speciella förutsättningar eller 
verksamhetens förutsättningar. 

Av våra uppgifter framgår det att speciella förutsättningar för upphandling adresseras i 
den pågående översyn av samtliga nämnders delegationsordningar som genomförs för 
tillfället. Denna översyn beräknas vara färdig i december 2020. 

Specifikt för entreprenadupphandlingar har en deltidsresurs flyttats från 
samhällsbyggnadsavdelningen till upphandlingsenheten och utökat omfattningen till två 
heltidstjänster. 

Rekommendation 

Intensifiera arbetet med att överföra ansvaret för entreprenadupphandlingar till 
Upphandlingssektionen samt att säkerställa att tillräckliga resurser och kapacitet finns 
tillgängliga. 

Åtgärder 

Kommunstyrelsen framförde i sitt svar att ansvaret för entreprenadupphandlingar redan 
var överfört och att det som vid tidpunkten låg kvar på gatuprojektsektionen var avrop 
på ett befintligt ramavtal om mindre entreprenader samt avrop av konsulter från 
befintliga ramavtal. 

Rekommendation 

Utveckla rutinerna för överlämnande av projekt vid utbyte av personal med syfte att 
minska tidsspillan och merarbete för pågående projekt. 

Åtgärder 

Kommunstyrelsen framförde i sitt svar att rekommendationen skulle beaktas i arbetet 
med förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer som skulle 
skickas ut på nämndremiss under hösten 2018. 

Av riktlinjerna för upphandling och inköp framgår det att upphandlingsenheten nu 
arbetar i kategoriteam för upphandlingar. Av våra uppgifter framgår det att detta anses 
minska sårbarheten för upphandlingsprojekten vid utbyte av personal, och att man 
inom teamen tagit höjd för personalförändringar under pågående projekt. 

Rekommendation 

Utarbeta en rutin där kommunens olika verksamheter granskar en annan verksamhets 
genomförda upphandlingar i syfte att minska risken för jäv vid granskningsmomentet. 
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Åtgärder 

Av kommunstyrelsens svar framgår att de instämde i att det är lämpligt att undvika att 
en chef eller verksamhet granskar sig själv. Dock menade nämnden att det inte behövs 
en särskild rutin för detta, utan att det istället regleras direkt i den testrutin som alltid 
upprättas vid planeringen av en systematisk kontroll. Således gjorde nämnden 
bedömningen att rekommendationen redan hanteras inom befintlig process och rutiner. 

Av våra uppgifter framgår det att verksamhetsföreträdare enligt gällande struktur och 
organisation inte fattar formella beslut i upphandlingsprocessen. Detta kommer också 
att tydliggöras i den översyn av delegationsordningen som just nu genomförs. Det finns 
en uppfattning om att de tidigare funnits problem kring detta, men att den nya 
organisationen där upphandling är samlat centralt har åtgärdat de brister som tidigare 
funnits. 

3.3.2 Kommentarer 

Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits till följd av 
revisionens lämnade rekommendationer.  

Vi bedömer att processen för arbetet med uppföljning av ramavtal har tydliggjorts bland 
annat genom ny upphandlings- och inköpspolicy.  

När det kommer till att i Reglemente för Huddinge kommuns upphandling ta hänsyn 
dels till entreprenadupphandlingarnas speciella förutsättningar, dels till verksamheten 
så konstaterar vi att detta ännu ej är genomfört. Däremot pågår för tillfället en översyn 
av samtliga nämnders delegationsordningar där speciella förutsättningar för 
upphandling adresseras.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen, genom att upphandlingsenheten nu arbetar i 
kategoriteam samt man inom teamen tagit höjd för personalförändringar under 
pågående projekt, utvecklat rutinerna för överlämnande av projekt vid utbyte av 
personal.  
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3.4 Granskning av oegentligheter och riskbranscher 

Granskningens övergripande syfte var att genom två områden närmare granska och 
bedöma ändamålsenligheten i kommunens arbete mot oegentligheter. 

Efter genomförd granskning gjordes bedömningen gällande området oegentligheter att 
det vidtagits en rad åtgärder för bättre kontroll i förebyggande syfte, bland annat hade 
det utarbetats en ny rutin där samtliga verksamheter årligen skulle gå igenom ett 
samlat dokument innehållande bl.a. bisysslor, representation, jäv, gåvor m.m. Däremot 
saknades det inom området löner och ersättningar styrande dokument och rutiner vars 
syfte var att specifikt minimera risken för oegentligheter. 

3.4.1 Rekommendationer och åtgärder 

Mot bakgrund av den genomförda granskningen lämnade revisionen fyra 
rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka återges nedan. Nedan återges även de 
åtgärder som kommunstyrelsen har vidtagit till följd av rekommendationerna. 

Rekommendation  

Tydliggöra reglerna för direktupphandling i Huddinge kommun. 

Åtgärder 

Av kommunstyrelsens förvaltnings nya policy och riktlinjer för upphandling, framgår 
följande:  

Beslutet innebär att kommunen är en upphandlande myndighet och inte som i 
nuvarande reglemente att varje nämnd är en upphandlande myndighet vilket är i linje 
med gällande upphandlingslagstiftning. Den då gällande modellen innebar att antalet 
direktupphandlingar blev mycket stort. Beslutet om nya riktlinjer innebar följande: Innan 
direktupphandling sker ska kontroll göras om det finns ett ramavtal där den aktuella 
produkten eller tjänsten finns. Kontroll kan ske i kommunens avtalsdatabas. 
Tröskelvärdet för direktupphandling var då 28 procent av tröskelvärdet för varor och 
tjänster. Tröskelvärdet ska beräknas på hela Huddinge kommuns behov av den 
aktuella varan eller tjänsten under 12 månader. Alla direktupphandlingar ska anmälas 
till upphandlingssektionens inköpssamordnare innan den påbörjas. 

Är det ett frekvent återkommande behov ska en ramavtalsupphandling genomföras 
vilket initieras av upphandlingssektionen. Direktupphandlingar över 10 000 kr ska 
registreras i kommunens inköpssystem.  

För direktupphandling med ett värde som överstiger 50 000 kr ska dokumentation 
upprättas av den enhet som genomfört direktupphandlingen. Dokumentationen ska 
registreras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem enligt gällande 
dokumenthanteringsplaner för kommunens nämnder. 

För direktupphandlingsansökningar som avslås finns det idag ingen process för 
överklagan. Vid akut behov går det dock att hitta lösningar genom dialog med 
beställare. Detta ansvarar inköpssamordnare för. 

Av våra uppgifter framgår det att ovanstående åtgärder är genomförda och att ett 
arbete för tillfället pågår med att certifiera beställare inom de kommunala 
förvaltningarna. 
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Rekommendation 

Följa upp att fastslagna styrande- och stödjande dokument gällande direktupphandling 
finns på plats och efterlevs. 

Åtgärder 

Förslaget till ny policy och riktlinjer innebär att kommunens upphandlingssektion får 
kontroll över kommunens direktupphandlingar och när en direktupphandling kan 
genomföras. Genom ovan arbetssätt garanteras en objektiv och rättssäker 
direktupphandling  

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning (även första rek.) ansåg förvaltningen att 
revisionens rekommendation i detta fall kunde hanteras i fortsatt process och rutiner 
under förutsättning att förslaget till ny policy och riktlinjer antas av kommunfullmäktige. 
Både policy och riktlinjer är nu antagna (Policy: 2020-01-29, §5 - Riktlinjer: KS 2020-
06-01, §11). 

På kommunens intranät Insidan finns det checklistor och mallar tillgängliga för korrekt 
hantering av upphandlingar. Det genomförs årliga stickprovskontroller på 
upphandlingar för att säkerställa att dessa sker på ett riktigt sätt efter gällande riktlinjer 
och rutiner. 

Rekommendation 

Utföra rekommenderade utredningar avseende utbetalningar kopplade till följande 
ersättningslönearter som identifierades i granskningen: 

• Övertidsersättning, OB-ersättning samt ersättning för jour och beredskap.  

• Ersättning för pedagogiska måltider i skolan.   

• Ersättning för ledighet annan arbetsgivare. 

Åtgärder 

I kommunstyrelsens svar redovisades följande utredningar gällande pedagogiska 
måltider, ledighet annan arbetsgivare samt tidsbegränsat lönetillägg: 

Pedagogiska måltider i skolan (löneart 8406) 

En utredning av om kommunen under de senaste tio åren nått uppställda 
verksamhetsmål med de pedagogiska måltiderna ser inte kommunstyrelsens 
förvaltning som genomförbart. Däremot håller förvaltningen med om att en kontroll över 
antalet pedagogiska måltider bör genomföras av barn- och utbildningsförvaltningen 
samt gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att säkerställa att måltiderna inte 
uppfattas och därmed nyttjas som en löneförmån. 

Av våra uppgifter framgår det att inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 
pågår en kontroll av pedagogiska måltider, men att inget sådant arbete har genomförts 
eller påbörjats inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ledighet annan arbetsgivare (löneart 6571) 

Användandet av lönearten innebär att det blir ett löneavdrag motsvarande 100% för 
den tiden som ledigheten avser.  
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Därmed anser förvaltningen att någon utredning inte behövs för att se om det medfört 
att kommunen betalt lön/ersättning till personal som varit tjänstlediga för att pröva 
annat arbete. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller inte med om att en separat utredning behöver 
genomföras för ledighet annan arbetsgivare. 

Tidsbegränsat lönetillägg (löneart 1614) 

Förvaltningarna har delegation på att fatta beslut om lön. Kommunstyrelsens 
förvaltning håller med om att tidsbegränsade lönetillägg inte är optimalt men det kan 
finnas behov av möjligheten att kunna ersätta medarbetare under viss period med ett 
lönetillägg. Granskningen har visat på att det under år 2017 fanns 247 medarbetare 
som till det sammanlagda värdet av 9 miljoner kronor haft tidsbegränsade lönetillägg 
registrerat med löneart 1614.  

Kommunstyrelsens förvaltning håller inte med om att en separat utredning behöver 
genomföras för tidsbegränsade lönetillägg. 

Rekommendation 

Utveckla och genomföra riskanalyser som underlag till styrande dokument och 
konkreta kontroller för att minimera risken för att oegentligheter inträffar. 

Åtgärder 

Kommunstyrelsens förvaltning genomför en mängd kontroller och tar fram underlag till 
förvaltningarnas HR-avdelningar för att förhindra felaktiga utbetalda löner. Ett exempel 
är längre frånvaro som löper ut – med avsikt att undersöka hur vida frånvaron faktiskt 
löper ut eller om den ska förlängas.  

Förvaltningen gör stickprov på belopp som registreras på rörliga tillägg och avdrag för 
att få kontroll på att det finns ett attesterat underlag för det inlagda och utbetalda 
beloppet. De tar även fram underlag till förvaltningarna om vilka anställda som har 
dubbla anställningar (anställningar på olika förvaltningar) för att undvika att anställda 
arbetar mer än 165 tim/mån. Mer än 165 tim/mån genererar övertidsersättning.  

All utgående lön ska attesteras av chef. Vissa ersättningar ska även godkännas i 
systemet innan det går för utbetalning och attest av chef. 

Av våra uppgifter framgår det att HR-administrativa sektionen genomför månatliga 
kontroller inför lönekörning som innefattar bland annat hög nettolön, hög bruttolön, 
längre tids frånvaro, konteringskontroller, ej fastställd frånvaro, nya skulder till nästa 
period och dubbla anställningar. Det har inom dessa områden inte hittats några 
systematiska avvikelser, utan de fel som förekommer beror på felregistreringar. 

Det finns även ett förslag till att ta fram en e-utbildning i förebyggande av 
oegentligheter för att öka kunskapsnivån och medvetenheten bland kommunens 
anställda. 

3.4.2 Kommentarer 

Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits i enlighet med 
lämnade rekommendationer.  
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Kommunen har genomgått en omfattande omstrukturering gällande upphandling, där 
en ny policy och nya riktlinjer antagits. I och med detta har stora delar av de 
identifierade förbättringsområdena adresserats. 

En avvikelse är att det inte genomförs någon kontroll av pedagogiska måltider inom 
barn- och utbildningsförvaltningen. I kommunens yttrande ansåg man att kontroller 
borde genomföras för att säkerställa att pedagogiska måltider inte uppfattas som eller 
utnyttjas som en löneförmån.  

Vi bedömer även att konkreta kontroller genomförs för att minimera risken för att 
oegentligheter inträffar.  

3.5 Granskning av bisysslor 

Granskningen syftade till att bedöma om kommunens rutiner och processer beträffande 
bisysslor var ändamålsenliga. 

Efter genomförd granskning konstaterades att: 

• Kommunen med de metoder och rutiner som beslutats endast lyckas identifiera 
en mindre del av alla de bisysslor som de anställda innehar.  

• Med underlag av kommunens styrande dokument, inventeringsresultat i 
förhållande till våra iakttagelser samt de svar vi får på våra frågor till 
förvaltningarna ställer vi oss tveksamma till att en så stor andel av bisysslorna 
är godkända.  

• Inköpen från näringsdrivande associationer där anställda har en funktionärspost 
bedöms som omfattande både till antalet fakturor och det ackumulerade 
beloppet. Att inköpen till del även attesterats för utbetalning inom den 
förvaltning där den anställde verkar indikerar brister på allt från upphandling till 
de kontroller som normalt utförs vid attest. 

De samlade iakttagelserna av hur kommunen lyckats identifiera och bedöma bisysslor 
för 2017 föranledde att revisorerna rekommenderade att kommunen under 2018 skulle 
göra ett omtag inom området. Allt från styrande dokument med tillhörande 
tillämpningsföreskrifter till metoder för inventering, bedömning och kontroll är i 
varierande omfattning i behov av en upprustning. Utan en sådan bedömdes att 
kommunens framtida uttalanden om bisysslesituationen kan komma att uppfattas som 
mindre trovärdig. 

Granskningen avsåg kommunstyrelsen. 

3.5.1 Åtgärder 

Som svar på revisionens rekommendation om att under 2018 göra ett omtag inom 
bisyssleområdet presenterades en lista med åtgärdspunkter, dels under 2018, dels 
2019 och framåt. 

Under 2018 avsåg kommunen vidta nedanstående åtgärder i syfte att förbättra den 
sammantagna hanteringen av bisysslor i kommunen. Efter varje punkt presenteras 
KPMGs iakttagelser: 
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• Uppdatering av HKF 9930 samt tillhörande dokument i enlighet med AB 2017 
samt SKL:s cirkulär 17:50, bilaga 3. 

Iakttagelser: Vid vår genomgång av HKF 9930, Riktlinjer för bisysslor, noterar 
vi att riktlinjen inte har reviderats sedan den fastställdes av kommunfullmäktige 
2013-04-15. Av våra uppgifter framgår att så inte har skett till följd av gällande 
kollektivavtal (AB 14 och AB 17). En uppdatering är planerad under första 
kvartalet 2021, och kommunstyrelsens förvaltning har försökt få upp detta på 
kommunstyrelsens ärendelista. Detta ingår i ett större omtag av bisysslor, 
oegentligheter och jäv och de styrdokument som reglerar detta. Det framgår av 
våra intervjuer att det anses finnas ett behov att revidera dessa. 

• Den då pågående insamlingen av bisysslor via Förmånsmenyn för 2018 skulle 
fullföljas, men med ett omtag sett till följande delar: förstärkt information till 
chefer och medarbetare, vilket skickades ut 27 april 2018, samt att 
överlämningen av insamlade uppgifter till förvaltningarna kontrolleras så att 
informationen mottas och bekräftas, samt i nästa led kompletteras manuellt via 
blanketter.  

Iakttagelser: Insamlingen är genomförd och 2018 redovisades 627 bisysslor, 
vilket var en ökning jämfört med 2017. 

• Respektive chef ålades att aktivt markera och dokumentera att bedömning av 
anmälda bisysslor som är förenliga med arbetet och skicka listan till respektive 
förvaltnings HR-funktion för sammanställning. För bisysslor där förbud ska 
prövas gäller att överordnad med beslutsdelegation informeras och fattas beslut 
med stöd av respektive HR-funktion. 

Iakttagelser: Detta har enligt uppgift genomförts. HR ska ha ut en lista med 
rapporterade bisysslor, respektive chef godkände bisysslor och skickade tillbaka 
listorna till HR. Den information som kommer tillbaka innehåller bara ett 
godkännande eller icke-godkännande av bisyssla. Det genomförs ingen 
uppföljning av chefens bedömning. Vid de tillfällen en bisyssla inte godkänns 
ska ett beslut fattas för att förbjuda bisysslan. Godkännanden följs inte upp. 

• Redovisning av inventering av bisysslor för 2018 ska ske i november månad i 
respektive nämnd med kännedomskopia till kommunstyrelsens förvaltning. 

Iakttagelser: Redovisningen har genomförts. 

• En samlad återrapportering av samtliga nämnders redovisning av inventeringen 
av bisysslor för 2018 ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i december 
månad. 

Iakttagelser: Återrapportering har enligt uppgift skett i januari 2019 och 2020. 

• Tillägg införs om skyldighet att anmäla bisyssla i det årliga Planerings- och 
uppföljningssamtalsmallen. 

Iakttagelser: Tillägget har enligt uppgift införts. 

• Ytterligare förtydliganden görs i checklistan för introduktion av nya medarbetare 
och chefer, som då redan innehöll information om vad som gällde kring 
bisysslor, men som skulle förtydligas genom en egen rubrik. 
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Iakttagelser: Förtydliganden har enligt uppgift genomförts. 

• Utformningen av pappersblanketten ”anmälan om bisyssla” skulle ses över sett 
till utformning och innehåll. 

Iakttagelser: Blanketten är idag avvecklad och rapportering sker istället via 
självservicesystemet. Där finns ett frågebatteri som den anställde får gå igenom 
så att denne vet vad som ska anmälas. Det finns därtill APT-material och 
information på intranätet att tillgå för de anställda. 

• Ett informationsmaterial särskilt riktat till chefer togs fram för att tydliggöra vad 
som förväntas av respektive chef avseende bisysslor 2018 och skickades ut 27 
april 2018 av respektive förvaltningsdirektör. 

Iakttagelser: Detta material finns idag på intranätet. Det ingår i 
chefsintroduktionen och det finns en chefssida på intranätet där det finns 
information om bisysslor samt hur processen ska genomföras. Det finns även 
checklistor för nyanställning och årliga medarbetarsamtal. 

• Ett informationsmaterial kring bisysslor togs fram och skickades ut 27 april 2018 
till respektive arbetsplats arbetsplatsträff, APT, vilket skulle presenteras innan 
sommarsemesterperioden 2018. Ansvarig för att genomföra informationen var 
respektive chef. I denna del skulle bland annat skyldigheten för medarbetare att 
anmäla bisysslor samt vad som utgör en bisyssla tydliggöras. 

Iakttagelser: Detta material finns idag att tillgå via intranätet. 

Åtgärder per 2019 och framåt: 

• När funktionalitet tillkom i personalsystemet Heroma den 1 januari 2019 för 
anmälan och bedömning av bisyssla skulle denna ersätta dåvarande 
inrapportering i Förmånsmenyn. Fördelarna var då bland annat att anmälan 
kunde ske digital oavsett tidpunkt på året samt att chefen kunde bedöma 
inkommande uppgifter kontinuerligt. Anmälan om bisyssla, alternativt uppgift om 
att ingen bisyssla finns, ska lämnas av arbetstagaren årligen. 

Iakttagelser: Funktionaliteten är införd. Dock finns det enligt intervjupersoner 
inget krav i kommunens kollektivavtal om anmälan för anställda som inte har 
bisyssla.  

• Redovisning av inventering av bisysslor 2019 och framåt skulle ske i november 
månad i respektive nämnd med kännedomskopia till kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Iakttagelser: Redovisningen av inventering av bisysslor har genomförts. Ett 
stickprov visar att Grundskolenämnden 12 november 2019 hade en dragning 
kring bisysslor. 

• En samlad återrapportering av samtliga nämnders inventering av bisysslor för 
2019 och framåt skulle ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i december 
månad. 

Iakttagelser: Denna återrapportering sker enligt våra avstämningar i januari 
månad. 
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• I syfte att kontrollera efterlevnad och minimera avvikelser skulle flera framtida 
korskörningar mellan anmälningsuppgifter, leverantörsregister samt 
Bolagsverkets uppgifter genomföras, exempelvis för chefsgruppen med 
attesträtt. Detta inom ramen för kommunstyrelsens internkontrollplan. Vidare 
skulle instruktion om införande av årliga stickprovskontroller, där dessa infogas 
inom ramen för internkontrollplanen för respektive förvaltning, ges. Detta kunde, 
i enligt med rekommendationerna, även framgå i ny, uppdaterad HKF/rutin. 

Iakttagelser: Korskörning har endast genomförts 2018 då detta inte är något 
kommunen kan utföra på egen hand. 

I kommunstyrelsens internkontrollplanen framgår att samtliga förvaltningar ska 
införa åtgärder för stickprovskontroller i förvaltningarnas respektive 
interkontrollplan. Det framgår dock av intervjuerna att stickprovskontroller 
endast sker vid vissa förvaltningar och att det inte är angivet i alla förvaltningars 
internkontrollplaner att stickprovskontroller ska genomföras årligen. 

• En årlig påminnelse om skyldighet att anmäla bisyssla skulle ske via e-post och 
intranätet Insidan i januari månad. 

Iakttagelser: Kommunen har valt att inte använda e-post för påminnelse om 
skyldighet att anmäla bisyssla. Frågan behandlas i samband med planerings- 
och uppföljningssamtal i november-februari, samt på APT. 

• En ny stående, årlig rutin skulle införas 2019, där information om etisk kod, 
representation, mutor, jäv, bisysslor samt andra närliggande områdes skulle ges 
av respektive chef på arbetsplatsnivå vid den första arbetsplatsträffen på ett nytt 
år. Ett material skulle tas fram av HR-avdelningen, KSF. 

Iakttagelser: Åtgärden är genomförd och det finns ett framtaget APT-material 
för att kunna genomföras i januari varje år. 

3.5.2 Kommentarer och bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits i enlighet med 
lämnade rekommendationer. En försvårande omständighet för uppdatering av HKF 
9930 samt funktionalitet för att rapportera om ingen bisyssla finns har varit gällande 
kollektiv avtal där sådana krav ej ställts, varför dessa åtgärder ej genomförts. 

Vi finner dock att avsaknaden av årliga stickprovskontroller i vissa förvaltningars 
internkontrollplaner, samt att inte alla förvaltningar genomför stickprovskontroller, är ett 
riskmoment där det föreligger en risk att oegentligheter relaterade till bisysslor inte 
upptäcks. 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 26 oktober 2020 § 9

Diarienummer KS-2017/990.104

Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps mosse - 
svar på medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 
september 2020, anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lucas Cremonini att en fotbollsplan med konstgräs 
ska anläggas på Nytorps mosse. Förslagsställaren skriver att det redan idag finns en 
plan där, men när det är matchspel så kan den inte användas av andra som mer 
spontant vill spela. Enligt medborgarförslaget skulle en ytterligare fotbollsplan göra 
det möjligt för flera att spela samtidigt, vilket är bra motion och bra för hälsan.
 
Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
svar anser att det redan i dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid Nytorps 
mosse. Kultur- och fritidsnämnden har dock i sin lokalbehovsplan ytterligare en 
konstgräsplan planerad för Skogås. Nämnden strävar också efter att förbättra 
möjligheterna även för de som inte deltar i organiserade verksamheter.
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det breda utbudet av spontanidrott vid 
Nytorps mosse är bra då det möter flera olika kommuninvånares behov av motion och 
rekreation.
 
Huddinge kommun har också under första halvåret 2020 anlagt en konstgräsplan i 
Vreten som nu är i drift och bokningsbar i bokningssystemet, vilket förbättrar 
möjligheterna för motion i området även om konstgräsplanen inte är lokaliserad till 
den specifika plats förslagsställaren föreslår.
 
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V) och Nicholas Nikander (L).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet.
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Protokollsanteckningar
Nujin Alacbek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 9.1 till detta protokoll.



     

     
Huddinge kommun 
Kommunstyrelsen 
2020-10-26 
 

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 
 
 

 
Ärende 9: Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps 

mosse- svar på medborgarförslag 

 
Vänsterpartiets är bekymrade över hur långt efter ärendehanteringen emellanåt 
hamnat när det gäller väckta medborgarförslag. I regel är det behandlingen av 
motioner i kommunfullmäktige som får en eftersläpning, men även de tidigare kallade 
medborgarförslag. Medborgarförslagen har idag gått över till att vara digitala och 
kallas numera för Huddingeförslag. På dagens sammanträde hanterades detta 
medborgarförslag inkommen 2017-03-29, mycket hinner hända under en så lång tid. 
Vi vill med denna protokollsanteckning inskärpa vikten av att inför den kommande 
mandatperioden se till att kommunfullmäktiges arbetsordning utformas på ett sådant 
sätt att inte behandlingen av förslag inkomna från medborgare släpar efter så mycket 
som den gjort under innevarande mandatperiod. Risken är stor annars att initiativen 
tappar sin aktualitet.  
 
 
 
Nujin Alacabek  
 
 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 13 oktober 2020 § 4

Diarienummer KS-2017/990.104

Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps mosse - 
svar på medborgarförslag

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 
september 2020, anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lucas Cremonini att en fotbollsplan med konstgräs 
ska anläggas på Nytorps mosse. Förslagsställaren skriver att det redan idag finns en 
plan där, men när det är matchspel så kan den inte användas av andra som mer 
spontant vill spela. Enligt medborgarförslaget skulle en ytterligare fotbollsplan göra 
det möjligt för flera att spela samtidigt, vilket är bra motion och bra för hälsan.
 
Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
svar anser att det redan i dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid Nytorps 
mosse. Kultur- och fritidsnämnden har dock i sin lokalbehovsplan ytterligare en 
konstgräsplan planerad för Skogås. Nämnden strävar också efter att förbättra 
möjligheterna även för de som inte deltar i organiserade verksamheter.
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det breda utbudet av spontanidrott vid 
Nytorps mosse är bra då det möter flera olika kommuninvånares behov av motion och 
rekreation.
 
Huddinge kommun har också under första halvåret 2020 anlagt en konstgräsplan i 
Vreten som nu är i drift och bokningsbar i bokningssystemet, vilket förbättrar 
möjligheterna för motion i området även om konstgräsplanen inte är lokaliserad till 
den specifika plats förslagsställaren föreslår.
 
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
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Datum Diarienummer
2020-09-04 KS-2017/990.104

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Björn Rosborg
Bjorn.Rosborg@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps mosse – 
svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 
september 2020, anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lucas Cremonini att en fotbollsplan med konstgräs 
ska anläggas på Nytorps mosse. Förslagsställaren skriver att det redan idag finns 
en plan där, men när det är matchspel så kan den inte användas av andra som mer 
spontant vill spela. Enligt medborgarförslaget skulle en ytterligare fotbollsplan 
göra det möjligt för flera att spela samtidigt, vilket är bra motion och bra för 
hälsan. 
Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som i 
sitt svar anser att det redan i dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid 
Nytorps mosse. Kultur- och fritidsnämnden har dock i sin lokalbehovsplan 
ytterligare en konstgräsplan planerad för Skogås. Nämnden strävar också efter att 
förbättra möjligheterna även för de som inte deltar i organiserade verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det breda utbudet av spontanidrott vid 
Nytorps mosse är bra då det möter flera olika kommuninvånares behov av motion 
och rekreation. 
Huddinge kommun har också under första halvåret 2020 anlagt en konstgräsplan i 
Vreten som nu är i drift och bokningsbar i bokningssystemet, vilket förbättrar 
möjligheterna för motion i området även om konstgräsplanen inte är  lokaliserad 
till den specifika plats förslagsställaren föreslår.   
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag, väckt i kommunfullmäktige den 24 april 2017, föreslår 
Lucas Cremonini att en fotbollsplan med konstgräs ska anläggas på Nytorps 
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Datum Diarienummer
2020-09-04 KS-2017/990.104

mosse. Redan idag finns det en plan där, men när det är matchspel så kan den inte 
användas av andra som mer spontant vill spela. Enligt medborgarförslaget skulle 
en ytterligare fotbollsplan göra det möjligt för flera att spela samtidigt vilket är 
bra motion och bra för hälsan (bilaga 1).
Ärendet har gått på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Den anser att det redan 
i dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid Nytorps mosse (bilaga 2). 
Generellt gäller att det finns ett behov av ytor för spontanidrott så som efterfrågas 
i medborgarförslaget. Nämnden strävar också efter att förbättra möjligheterna till 
aktiviteter, även för de som inte deltar i organiserade verksamheter. 
Nämnden konstaterar att det i deras lokalbehovsplan finns ytterligare en 
konstgräsplan planerad för Skogås.  

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att det är viktigt med 
motion och rörelse. 
För att stimulera till fysisk aktivitet måste dock landskapet inte bara vara 
tillgängligt, utan också rymma många olika aktiviteter som vänder sig till alla 
kommuninvånare. Dagens utformning av Nytorps mosse IP möjliggör, utöver 
fotbollsspel, en god blandning av möjligheter till spontanidrott i olika former som 
exempelvis skatepark, utegym, lekpark, hinderbana och boulebanor. 
Nytorps mosse har ett stort värde som mötesplats och rekreationsområde för alla 
kommuninvånare och ett varierat utbud av aktiviteter där är fortsatt 
eftersträvansvärt. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser liksom kultur- och fritidsnämnden att det i 
dagsläget finns en tillräckligt stor konstgräsyta vid Nytorps mosse.  
Kommunstyrelsens förvaltning tycker också att det i sammanhanget är viktigt att 
redovisa att Huddinge kommun under det första halvåret 2020 anlagt en 
konstgräsplan i Vreten som nu är i drift och bokningsbar i bokningssystemet, 
vilket förbättrar möjligheterna för motion i området även om konstgräsplanen inte 
är  lokaliserad till den specifika plats förslagsställaren föreslår.   
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Det föreslås inga åtgärder eller insatser i detta tjänsteutlåtande som får 
ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.  



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

3 (3)

Datum Diarienummer
2020-09-04 KS-2017/990.104

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor
Bilaga 1. Medborgarförslaget
Bilaga 2. Kultur- och fritidsnämndens remissvar

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
Remissinstansen





HUDDINGE 
KOMMUN 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Paragraf 

Kultur- och fritidsnämnden 5 september 2017 §5 

Diarienummer KFN-2017/123.1 04 

Signaturer. 

Skapa en fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps 
mosse, medborgarförslag - Remissvar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 1 O augusti 2017 och skickar det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 
I ett medborgarförslag efterlyser Lucas Cremonini ytterligare en 
fotbollsplan vid Nyt01·ps mosse i Skogås. Motiveringen är att det ger fler 
möjligheten att spela fotboll när den befintliga planen vid NytOJ-ps 
mosse är upptagen av matchspeL 

Förvaltningens synpunkter 
Angående det specifika fö rslaget menar förvaltningen att det i dagsläget 
finns tillräcklig konstgräsyta vid Nyt01·ps mosse. Andra delar av Skogås 
och Trångsund är i behov av konstgräs. Generellt gäller att det finns ett 
behov av ytor för spontanidrott så som efterfrågas i medborgarförslaget 
Förvaltningen strävar också efter att förbättra möj ligheterna till ett aktivt 
fritidsliv, även för de som inte deltar i organiserade verksamheter. 

Förvaltningen konstaterar att det i nämndens lokalförsörjningsplan finns 
ytterligare en konstgräsplan planerad för Skogås. 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Vibeke Bildt (L), Eeva Laine (S), Linda Örneblad, 
verksamhetschef idrott och anläggning samt Dann is Åström Ullström 
(KD). 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 

Justerare Utdragsbestyrkande· datum och signatur 

SIDA 

8 (13) 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2017-08-10 KFN-2017/123.104 1 (1)

HANDLÄGGARE
Mats Wesslén
08-535 317 37
Mats.Wesslen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

POSTADRESS

Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Patron Pehrs väg 6
TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 300 00
 

E-POST OCH WEBB

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Skapa en till fotbollsplan med konstgräs vid Nytorps 
mosse - medborgarförslag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2017 och skickar det som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag efterlyser Lucas Cremonini ytterligare en fotbollsplan 
vid Nytorps mosse i Skogås. Motiveringen är att det ger fler möjligheten att 
spela fotboll när den befintliga planen vid Nytorps mosse är upptagen av 
matchspel.

Förvaltningens synpunkter
Angående det specifika förslaget menar förvaltningen att det i dagsläget finns 
tillräcklig konstgräsyta vid Nytorps mosse. Andra delar av Skogås och 
Trångsund är i behov av konstgräs. Generellt gäller att det finns ett behov av 
ytor för spontanidrott så som efterfrågas i medborgarförslaget. Förvaltningen 
strävar också efter att förbättra möjligheterna till ett aktivt fritidsliv, även för 
de som inte deltar i organiserade verksamheter. 

Förvaltningen konstaterar att det i nämndens lokalförsörjningsplan finns 
ytterligare en konstgräsplan planerad för Skogås.  

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

 
 

Mats Wesslén
Utredare

Bilagor
Remisshandlingar

Beslutet delges
Kommunstyrelsen



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 3

Diarienummer KS-2020/2249.182

Översyn av kommunens budgetprocess

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budgetprocess för Huddinge kommun fastställs enligt förslag i kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020, att gälla från och med 1 
januari 2021.

2. Extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
beslutar kommunstyrelsen för egen del:

1. Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021 flyttas från onsdag 20 oktober till 
fredag 29 oktober.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2021 flyttas från onsdag 
13 oktober till onsdag 20 oktober.

3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att under våren 2021 kalla partiernas 
gruppledare till en workshop i syfte att skapa goda förutsättningar för samtliga 
partiers budgetarbete.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget.
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en process med budgetbeslut under hösten, 
vilket möjliggör att budgeten bygger på senast aktuella data från nationella prognoser 
för planeringsperioden, effekterna av regeringens budgetproposition och en senare 
avstämning av befolkningsutvecklingen. Budgeten blir mer träffsäker, vilket ger en 
bättre styrning på kort och lång sikt.
 
Med beslut om ett inriktningsärende i juni med tydliga direktiv och instruktioner till 
nämnder och bolag säkerställs att planeringen startar i god tid inför verksamhetsåret.
 
De krav som anges för nämnderna gäller i tillämpliga delar på samma sätt för 
bolagen. Förslaget till budgetprocess bedöms ge bättre förutsättningar för samordning 
med bolagens budgetprocesser och för att vidareutveckla att budgeten inbegriper 
kommunkoncernen.
 
Med förslag om att kommunens budgetprocess flyttats från våren till hösten föreslås 
justering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. För att ge tid för framtagande av budgetförslag föreslås att 
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kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas, från onsdag 20 oktober till onsdag 
27 oktober. Fullmäktige behandlar budget den 8 november. Samtidigt föreslås att ett 
extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L), Camilla Broo, kommundirektör, Petra 
Asplund Eriksson, ekonomidirektör, Sara Heelge Vikmång (S), Henrik Juhlin (C) och 
Nujin Alacabek (V).
 
Nicholas Nikander (L) yrkar bifall till det ordförandeförandeförslag som framförs, se 
bilaga 3.1 till detta protokoll.
 
Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) yrkar även de bifall till 
ordförandeförslaget.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Proposition ställs i två steg.
 
Först frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag vad avser föreslagna beslut för kommunfullmäktiges del, och 
finner härvid att så är fallet.
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen även kan besluta i enlighet med 
ordförandeförslaget, vilket avser föreslagna beslut för kommunstyrelsens egen del, 
och finner härvid att så är fallet.

Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 3.2 till detta 
protokoll.

Beslutet ska skickas till
HKF 9000
Samtliga nämnder
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB
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Ordförandeförslag ärende 3 – Översyn av kommunens 
budgetprocess 
  

  
Förslag till belsut 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
beslutar kommunstyrelsen för egen del: 

1. Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021 flyttas från onsdag 20 oktober till fredag 
29 oktober. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2021 flyttas från onsdag 13 
oktober till onsdag 20 oktober. 

3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att under våren 2021 kalla partiernas 
gruppledare till en workshop i syfte att skapa goda förutsättningar för samtliga partiers 
budgetarbete. 
 

  
 
 
Nicholas Nikander (L),  
Kommunstyrelsens vice ordförande 

HUDDINGE KOMMUN



 
 
 
 
 

 
Huddinge kommun 
Kommunstyrelsen 
2020-12-02 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 
 
Ärende 3: Översyn av kommunens budgetprocess 
 
 
Socialdemokraterna delar i stora delar bedömningen att planeringsförutsättningarna fortsatt 
är mycket osäkra för de kommande åren och att fördelarna med en process med 
budgetbeslut under hösten överväger nackdelarna. Budgeten blir mer träffsäker, då den 
bygger på senaste aktuella data, vilket ger en bättre styrning på kort och lång sikt. En klar 
nackdel är att det blir en mer komprimerad tidplan för såväl nämnder och styrelser, men 
också i det politiska arbetet med Mål- och budget. 
 
Mål- och budget är kommunfullmäktiges viktigaste och mest omfattande beslut under året 
och det är i budgetdebatten som skillnaderna mellan de politiska alternativen blir tydligare 
för Huddingeborna. Oppositionen har då möjlighet att granska den styrande minoritetens 
politik vilket är en viktig demokratisk uppgift. Det är därför av största vikt att såväl styrande 
minoritet som oppositionens partier får bra underlag och förutsättningar i arbetet. Vi känner 
oro för att tiden mellan presentation av den styrande minoritetens förslag och 
kommunstyrelsens beslutstillfälle bara blir en dryg vecka, vilket kan göra det mycket svårt 
för oss som opposition att hinna färdigställa vårt förslag i tid. I en ännu mer komprimerad 
tidplan ställs högre krav på transparens och likvärdig behandling. 
 
Vi välkomnar därför den gemensamma workshop som partierna kommit överens om ska 
genomföras i början av 2021 och de mallar och nya arbetssätt som presenterats muntligt och 
skriftligt från förvaltningen.  
 
 
För Socialdemokraterna  
 
 
Sara Heelge Vikmång 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 3

Diarienummer KS-2020/2249.182

Översyn av kommunens budgetprocess

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget.
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en process med budgetbeslut under hösten, 
vilket möjliggör att budgeten bygger på senast aktuella data från nationella prognoser 
för planeringsperioden, effekterna av regeringens budgetproposition och en senare 
avstämning av befolkningsutvecklingen. Budgeten blir mer träffsäker, vilket ger en 
bättre styrning på kort och lång sikt.
 
Med beslut om ett inriktningsärende i juni med tydliga direktiv och instruktioner till 
nämnder och bolag säkerställs att planeringen startar i god tid inför verksamhetsåret.
 
De krav som anges för nämnderna gäller i tillämpliga delar på samma sätt för 
bolagen. Förslaget till budgetprocess bedöms ge bättre förutsättningar för samordning 
med bolagens budgetprocesser och för att vidareutveckla att budgeten inbegriper 
kommunkoncernen.
 
Med förslag om att kommunens budgetprocess flyttats från våren till hösten föreslås 
justering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. För att ge tid för framtagande av budgetförslag föreslås att 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas, från onsdag 20 oktober till onsdag 
27 oktober. Fullmäktige behandlar budget den 8 november. Samtidigt föreslås att ett 
extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021.

Överläggning
Petra Asplund Eriksson, ekonomidirektör, informerar om ärendet.
 
I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V), Bo Källström 
(L) och Christina Eklund (M).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Ralph Strandqvist
08 - 535 302 59
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Översyn av kommunens budgetprocess

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budgetprocess för Huddinge kommun fastställs enligt förslag i 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 november 
2020, att gälla från och med 1 januari 2021.

2. Extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 
2021.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021 flyttas från onsdag 20 

oktober till onsdag 27 oktober.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2021 flyttas från 

onsdag 13 oktober till onsdag 20 oktober.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en process med budgetbeslut under 
hösten, vilket möjliggör att budgeten bygger på senast aktuella data från nationella 
prognoser för planeringsperioden, effekterna av regeringens budgetproposition 
och en senare avstämning av befolkningsutvecklingen. Budgeten blir mer 
träffsäker, vilket ger en bättre styrning på kort och lång sikt.
Med beslut om ett inriktningsärende i juni med tydliga direktiv och instruktioner 
till nämnder och bolag säkerställs att planeringen startar i god tid inför 
verksamhetsåret.
De krav som anges för nämnderna gäller i tillämpliga delar på samma sätt för 
bolagen. Förslaget till budgetprocess bedöms ge bättre förutsättningar för 
samordning med bolagens budgetprocesser och för att vidareutveckla att budgeten 
inbegriper kommunkoncernen.
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Datum Diarienummer
2020-11-19 KS-2020/2249.182

Med förslag om att kommunens budgetprocess flyttats från våren till hösten 
föreslås justering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. För att ge tid för framtagande av budgetförslag 
föreslås att kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas, från onsdag 20 
oktober till onsdag 27 oktober. Fullmäktige behandlar budget den 8 november. 
Samtidigt föreslås att ett extra sammanträde för kommunfullmäktige fastställs till 
den 11 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget
Till följd av den pågående coronapandemin bedömdes möjligheterna att göra 
prognoser över kommunens ekonomiska förutsättningar under våren som mycket 
osäkra. Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige att skjuta fram 
beslut om Mål och budget för 2021 till november.
Planeringsförutsättningarna bedöms fortsatt vara mycket osäkra för de kommande 
åren. För att uppnå en bättre långsiktig styrning är det viktigt med analyser som 
grundar sig på senaste data avseende till exempel prognoser över konjunktur, 
skatteunderlagets utveckling och bidrag från staten. Kommunstyrelsen har därför i 
Mål och budget 2021 getts i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
budgetprocess och tidpunkt för fullmäktiges fastställande av budget.

Kommunallagen
I kommunallagen, kapitel 11 Ekonomisk förvaltning, anges att kommuner och 
regioner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen 
och anslagen anges. Av budgeten ska det framgå hur verksamheten ska finansieras 
och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges. 
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen 
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 
tre år.
Om budgetprocessen anges att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång och att styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast 
ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen. Budgeten ska fastställas av 
fullmäktige före november månads utgång.
Inga formella krav finns över hur processen ska organiseras utan det är upp till 
varje kommun att själv bestämma formerna för detta.

Nuvarande budgetprocess
I nuvarande budgetprocess sker arbetet med att ta fram förslag till Mål och budget 
under första halvåret, med beslut i fullmäktige i början av juni. 
Planeringsförutsättningar, med preliminära budgetramar för nämnderna, tas fram 
och presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i februari. Nämnderna lämnar 
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