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Förord 
 
Det har i skrivande stund gått lite mer än ett år sedan jag fick det hedersfulla förtroendet att bli 
ordförande för kommunrevisionen i Laholm. Det har varit ett lärorikt och händelserikt år och i 
årsredogörelsen sammanfattar vi de granskningsinsatser som vi har genomfört under 2011 och 
resultaten av dessa. Dispositionen i redogörelsen är ny och följer fyra typer av revisionsaktiviteter. 
Tanken bakom upplägget är att göra det hela överskådligt och samtidigt ge en inblick i 
revisionens arbetssätt.  
 
I anslutning till redogörelsen om våra granskningsinsatser redovisar vi våra väsentliga iakttagelser, 
bedömningar och rekommendationer. Detta görs i ett förebyggande och utvecklande syfte. I 
samma anda har iakttagelser och förbättringsområden förmedlats löpande under året till ansvariga 
styrelser och nämnder.  
 
Nämnderna och verksamheterna har generellt under året kunnat erbjuda kommunal service av 
hög kvalitet, vilket också tydligt syns i årsredovisningen. Revisionen kommer som alltid att 
fortsätta följa det kommunala arbetet under 2012 och göra vad vi kan för att bidra till en 
ändamålsenlig verksamhet. 
 
Jag vill även passa på att tacka övriga i revisionskollegiet samt vårt sakkunniga biträde, för ett bra 
samarbete och intressanta diskussioner under året. 
  
Patrik Appelquist 
 
Ordförande i kommunrevisionen i Laholm 
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Läsanvisningar 
 
De granskningsresultat som presenteras utgår från fyra typer av revisionsaktiviteter: 
 

 grundläggande granskning 
 granskning av årsredovisning 
 förstudier och kortare granskningar 
 djupgranskningar 

 
Grundläggande granskning 
 
Grundläggande granskning genomförs kontinuerligt gentemot styrelser, nämnder och 
beredningar. Revisorerna följer verksamheten löpande, dels genom kommunikation med den 
granskade, dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden 
och beslut. Med dokument avses mål- och budgetdokument, riktlinjer, ekonomi- och 
verksamhetsrapportering, delårsrapporter och årsredovisning, beslutsunderlag, protokoll, 
interkontrollplaner etc. 
 
Granskning av årsredovisningen 
 
Granskningen sker med lagen om kommunal redovisning och kommunal redovisningssed som 
norm. Den sakkunniges (i vårt fall PWC, revisionsbolag) granskning omfattar följande aktiviteter: 
 

 Inhämta information om väsentliga händelser eller förändringar i verksamheten, 
förändringar i redovisningsprinciper samt system och rutiner av betydelse. 

 Analysera nyckeltal för verksamhet och ekonomi. 
 Granska att årsredovisningen innehåller de uppgifter som krävs enligt lag. 
 Översiktligt granska om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

resultat och ställning. 
 Översiktligt granska om styrelsen och nämndernas uppföljningsrutiner, prognoser och 

analyser är tillförlitliga och ger förutsättningar för korrekta bedömningar. 
 Översiktligt granska de finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt bedöma 

om den finansiella styrningen är tillräcklig. 
 Översiktligt granska måluppfyllelsen för verksamheten samt bedöma om 

verksamhetsstyrningen är tillräcklig. 
 Föra dialog med ansvariga befattningshavare om iakttagelser och synpunkter. 
 Sammanfatta iakttagelser och synpunkter som underlag för revisorernas bedömning. 

 
Förstudier och kortare granskningar 
 
Granskningar kan ibland ha en begränsad omfattning, för att kunna ringa in ett specifikt område 
eller objekt. Under ett revisonsår brukar ett antal kortare granskningar genomföras utifrån en 
riskbedömning. Förstudier är granskningsprojekt som kan leda till mer fördjupade granskningar, 
eller så bedömer revisorerna att objektet bedriver tillfredsställande verksamhet, vilket inte 
föranleder fler granskningsinsatser. 
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Fördjupad granskning 
 
Revisorerna kompletterar den grundläggande granskningen med fördjupad granskning, i den 
utsträckning en sådan motiveras utifrån riskbedömning, och som fodras för att revisorerna ska 
kunna göra sin slutliga bedömning av ansvarstagandet. 
 
Fördjupade granskningar kan behövas av och inom olika verksamheter, funktioner och processer, 
av redovisning, system och rutiner och av den interna kontrollen – såväl inom styrelsen eller 
nämnd som övergripande och kommungemensamt. Fördjupade granskningar genomförs ofta 
som specifika projekt.  
 
Kommunens bolag 
 
Genom lekmannarevisorerna, vilka hämtas i kretsen av oss kommunrevisorer, har verksamheten i 
bolagen Laholmshem AB och HallWan AB granskats. Särskilda granskningsrapporter har 
upprättats och bifogas denna redogörelse.  
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Grundläggande granskning 
 
Utgångspunkten för den grundläggande granskningen är som alltid ändamålsenlighet, ekonomi, 
räkenskaper och intern kontroll. Resultatet utgår från hela kommunen sammantaget. 
Räkenskaperna bedöms och analyseras främst i avsnittet årsredovisning längre fram.  
 
Ändamålsenlighet 
 
Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, innebär att den efterlever och lever upp till 
fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller. Det innebär också att 
verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av den.  
 
Av kommunens 57 verksamhetsknutna effektmål uppfylls 27 helt, 23 effektmål uppfylls delvis 
och 7 uppfylls inte alls eller ringa, vilket innebär att 88 procent av målen har uppfyllts, helt eller 
delvis. Om helt uppfyllda mål betraktas, så utgör de 45 procent av målen, vilket således innebär 
att mindre än hälften av kommunfullmäktiges fastställda mål har blivit genomförda fullt ut. (Tre 
effektmål är inte redovisade).  
 
En analys utifrån nämndernas redovisningar har utförts med syfte att kartlägga vilka anledningar 
som anges när mål inte nås fullt ut. Vår bedömning är att det finns fyra huvudsakliga motiveringar 
till varför mål inte uppfylls helt enligt nedan, baserat på nämndernas årsredovisningar.  
 
Resultat 
 
De åtgärder och insatser som nämnderna genomför genererar inte tillräckliga effekter gentemot 
aktuell målgrupp. Exempelvis: 
 

 ökar inte befolkningsantalet i önskad takt (KS effektmål 4:1) 
 ökar inte medborgarnas upplevda trygghet (KS effektmål 7:2) 
 är självförsörjningsgraden under definierat gränsvärde (KUN effektmål 1:1) 
 ökar inte antalet resenärer på de mindre busslinjerna (KS effektmål 6:1) 
 sjunker den upplevda tillgängligheten till kommunpersonal via telefon (KS effektmål 1:1) 

 
I kölvattnet av dessa exempel är det positivt att en rad kvalitetsutvecklingssatsningar initieras 
kontinuerligt. Kommunstyrelsen och nämnderna bör diskutera om ytterliggare satsningar 
är befogade för att nå definierade mål och resultat.  
 
Verkställighet 
 
Åtskilliga ärenden och åtagande blir inte genomförda, en del blir försenade och andra påbörjas 
inte alls. Exempel på bristande verkställighet utifrån nämndsplanerna och mål för 2011 anges 
nedan: 
 

 Det saknas redovisning och uppföljning av gymnasieelevernas frånvaro (KUN effektmål 
9:1). 

 Kvalitetsprogram för offentliga miljöer och stranden är försenade (SEN effektmål 2:1). 
 Strategi för att inkluderade arbetssätt ska genomsyra barn- och ungdomsverksamheten är 

ej upprättad (BUN effektmål 3:1). 
 Gemensamma policydokument som säkerställer samverkan utifrån barnets/elevens bästa 

mellan enheterna vid övergångar och överlämningar, har ej upprättats (BUN effektmål 
4:1). 
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 Fritidsverksamhet i samverkan med föräldrar och samhällsföreningar i projektform har 
inte startats upp (BUN effektmål 5:1). 

 I alla ärenden med mer än en samverksanspart ska det i enlighet med samverksansavtalet 
upprättas en gemensam samordnad individuell plan i socialnämndens verksamhet. 
Uppföljning har visat att planer saknas (SON effektmål 4:1). 

 En inventering av miljöfarlig verksamhet inom Skottorps och Dömestorps 
vattenskyddsområden har inte färdigställts (MoB effektmål 4:2). 

 Rapporter till barn- och ungdomsnämnden om hur samverkan fungerar utifrån 
”Halländsk policy och riktlinjer för barn- och ungdomar i behov av särskilt stöd”, 
upprättas ej (BUN effektmål 7:1). 

 En del byggprojekt är försenade, exempelvis Veingeskolan F-9 och Hishultsskolan. 
 
Att ärenden och beslut inte genomförs/verkställs, innebär att nämndsplanerna inte till fullo 
realiseras i praktiken. Kommunstyrelsen och nämnder bör dryfta hur en högre grad av 
verkställighet kan erhållas.  
 
Personalfrågor 
 
Bristande måluppfyllelse förklaras i vissa fall med att rekryteringar pågår, att 
personalomsättningen inom vissa områden är hög eller att sjukskrivningar har underminerat 
möjligheterna att nå önskvärda resultat. Nedan anges några exempel: 
 

 Under 2011 skulle möjligheterna (inventering) till förtätning av Laholms centrum 
kartläggas, vilket inte genomförts på grund av brist på personal (MoB effektmål 1:2). 

 Det har funnits svårigheter att hålla igång alla åtgärdsgrupper för det drogförebyggande 
arbetet på skolorna, framförallt på grund av rektorsbyte på skolor (effektmål 1:1 och 1:2). 

 Ingen miljömålsplan har upprättats på grund av sjukdom (KS effektmål 5:1).  
 
Personalfrågorna utgör ett prioriterat område för kommunstyrelsen och många satsningar 
initieras kontinuerligt, se nedan under rubriken Förstudier och kortare granskningar för mer 
information om personalutskottet och personalenheten.  
 
Samverkan 
 
Många frågor måste hanteras tvärfunktionellt, vilket ställer krav på samverkan och 
kommunikation över facknämndsgränserna. När detta inte fungerar kan det påverka 
måluppfyllelsen negativt, exempelvis: 
 

 I särskilt svåra elevärenden krävs en samverkan mellan flera nämnder, vilket inte alltid 
fungerar optimalt (BUN effektmål 7:1). 

 Elevhälsans kunskap inom BUN utnyttjas inte i tillräckligt, exempelvis vid övergångar 
och överlämningar mellan skolor (BUN effektmål 4:1). 

 Företagslotsen inom KUN behöver ökad samordning mellan berörda 
myndighetsverksamheter för att kunna nå angivet effektmål (KUN effektmål 3:1).  

 
Under året har revisionen fått signaler om att det finns brister i samordningen mellan nämnderna. 
De nya principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ger emellertid bättre förutsättningar 
för samverkan och arbete ur ett helhetsperspektiv än föregående styrmodell. Det bör borga för 
en utvecklad samverkan mellan nämnderna på sikt.  
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Den måluppfyllnad som analyseras här (avsnitt ändamålsenlighet) baseras på de mål som redovisas i 
årsredovisningen och som är direkt knuta till aktuell (och avklingande) målstyrningsmodell. I 
exempelvis kommunens styrdokument anges andra typer av mål, men dessa granskas främst i 
specifika projekt.  
 
Ekonomi 
 
Det andra området som granskas är styrelsens, nämndernas och beredningarnas ekonomi och om 
den sköts på ett tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamhetens resultat och resurser står i 
ett rimligt förhållande till varandra – det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån 
verksamhetens kvalitet och produktivitet.  
 
Några väsentliga noteringar från årsredovisningen anges nedan: 
 

 Resultat för år 2011 blev 32,8 Mkr. 
 Nämnderna lämnar tillsammans ett budgetöverskott på 5,8 Mkr. 
 Nettokostnadsandelen uppgår till 96,8 % (nettokostnaderna inklusive finansnettot ska 

inte överstiga 98 %) 
 Finansiering av investeringar har kunnat ske med egna medel. 
 Kommunens prognossäkerhet för nämnderna är god. Avvikelserna mellan prognoserna 

och slutgiltiga resultatet uppgår till cirka 4 Mkr och vittnar om god uppföljning, kontroll 
och ekonomisk styrning. 

 
För analys och bedömning av räkenskaperna, se nedan under rubriken granskning av årsredovisning. 
 
Intern kontroll 
 
Det innebär att den kontroll som görs inom styrelser, nämnder och beredningar är tillräcklig, det 
vill säga styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Kravet på att 
kommunstyrelsen och nämnderna skall ha tillräcklig intern kontroll regleras i kommunens 
reglemente för intern kontroll (antaget av kommunfullmäktige 2003). Viktiga bestämmelser anges 
nedan. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
 
Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschefen för att konkreta regler och anvisningar är 
utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 
 
Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 
 
Nämnden skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska minst 
innehålla: 
 

 vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
 omfattningen på uppföljningen 
 vem som ansvarar för uppföljningen 
 till vem uppföljningen ska rapporteras 
 när rapporteringen ska ske 
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En viktig kommentar i detta sammanhang är att i begreppet intern kontroll ryms det mycket mer 
än bara internkontrollplaner. Den interna kontrollen skall mer eller mindre (beroende på risk) 
genomsyra allt arbete som genomförs.  
 
Det finns flera aktiviteter och dokument där intern kontroll är en naturlig beståndsdel. Nedan 
anges olika forum för intern kontroll samt kommentarer utifrån hur styrelsen, nämnderna och 
beredningarna agerar. 
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
 
Den viktigaste förutsättningen för en god intern kontroll är hur styrprinciperna är utformade i 
relation till hur de efterlevs och tillämpas. När detta skrivs är nya styrprinciper på väg att 
implementeras.  
 
I befintlig styrmodell för 2011 sker kontinuerliga uppföljningar. Respektive nämnd lämnar tre 
uppföljningar per år till kommunstyrelsen, där både ekonomi och verksamhet belyses. De två 
viktigaste dokumenten för uppföljning är delårsrapport och årsredovisning. Dessutom 
dokumenterar varje nämnd inklusive kommunstyrelsen respektive nulägesstatus i 
nämndsplanerna som fastställs i november månad.  
 
Vår bedömning är att nämnderna dokumenterar och rapporterar sina resultat enligt gällande 
styrmodell så att tillräcklig intern kontroll erhålls, både beträffande ekonomiska, finansiella och 
verksamhetsrelaterade aspekter.  
 
Interkontrollplanerna 
 
Alla nämnder inklusive kommunstyrelsen upprättar internkontrollplaner, vilka också följs upp i 
början av varje kalenderår. Varje kontrollmoment kommenteras, och eventuella brister skall 
korrigeras.  
 
Revisionen har tidigare haft synpunkter på att internkontrollplanerna nästan uteslutande 
innefattar administrativa och ekonomiska rutiner som exempelvis leverantörsfakturor, arkivering 
och delegation. Vår bedömning är fortfarande att det finns relevanta kontroller som 
saknas, exempelvis inom omvärldsbevakning, miljö, säkerhet, värdegrund etc.  Rutorna 
för verksamhetsspecifika rutiner i internkontrollplanerna lämnas ibland helt tomma.  
 
Kvalitetsredovisningar 
 
Inom barn- och ungdomsnämnden upprättar varje skolenhet årligen en kvalitetsredovisning som 
bland annat belyser nedanstående områden. 
 

 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 
 Resultat, måluppfyllelse och analys utifrån nationella mål, riktlinjer och enhetens 

arbetsplan 
 Normer och värden/trygghet 
 Utveckling och lärande/kunskaper 
 Hälsa 
 Ansvar och inflytande 
 Övergång och samverkan 
 Skolan och omvärlden 
 Bedömning och betyg 
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 Styrning och ledning 
 Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen 
 Prioriterade områden i arbetsplanen 

 
Ur ett internkontrollperspektiv är det föredömligt att varje enskild enhet, oavsett storlek, 
rapporterar sina resultat, strategier och prioriteringar. Skolornas kvalitetsredovisningar 
kompletterar nämndens internkontrollplan på ett utmärkt sätt, då kvalitetsredovisningarna av 
naturliga skäl fokuserar på verksamhetsfrågor.  
 
Alla nämnder arbetar på något vis med systematiskt kvalitetsarbete, vilket bidrar till en ökad 
intern kontroll.  
 
Löne- och medarbetarsamtal 
 
En metod som cheferna har tillgång till för att bidra till en god intern kontroll, är de sedvanliga 
medarbetarsamtalen. Chefen har genom dessa en möjlighet att bland annat säkerställa 
medarbetarnas benägenhet och förutsättningar att arbeta mot fastställda mål. Dessa samtal kan 
utgöra en viktig del i den interna kontrollen om de hanteras ändamålsenligt. 
 
Revisionen har emellertid inte granskat denna hantering och kan i nuläget inte bedöma hur löne- 
och medarbetarsamtal bidrar till den interna kontrollen. Detta kan vara en angelägen fråga för 
personalutskottet att utreda.  
 
Riskanalyser 
 
Enligt reglementet skall nämnderna genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Revisionen har 
inte under året kunna notera några formellt dokumenterade riskanalyser från nämnder eller 
verksamheter, där riskanalysens slutsatser utgör underlag för arbetet med intern kontroll. Inte 
heller några centrala riktlinjer för hur riskanalyserna skall utformas och struktureras har 
observerats. 
 
Riskanalys är en viktig metod för att kunna förebygga och motverka att icke önskvärda händelser 
blir realitet. Revisionen bedömer det således som relevant att kommunstyrelsen diskuterar 
om nämnderna har tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra ändamålsenliga 
riskanalyser, som en viktig och självklar del i arbetet med intern kontroll.  
 
Sammanfattningsvis har vi följande synpunkter utifrån den grundläggande granskningen. 
Vi anser att: 
 

 KS bör diskutera om ytterligare kvalitetsutvecklingssatsningar är befogade då mindre än 
hälften av effektmålen är helt uppfyllda. 

 KS bör dryfta hur en högre grad av verkställighet kan uppnås, då en hel del beslut inte 
blir genomförda. 

 KS bör diskutera om internkontrollplanerna är i behov av en generell översyn då fokus 
nästan enbart ligger på ekonomiska och administrativa rutiner. 

 KS bör dryfta om nämnder och verksamheter har tillräckliga förutsättningar för att kunna 
upprätta ändamålsenliga riskanalyser som underlag för arbetet med intern kontroll. 
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Granskning av årsredovisning 
 
Nedan anges bedömning och slutsatser från granskning av årsredovisning och räkenskaper. Den 
praktiska granskningen har gjorts av PWC (revisionsbolag), deras fullständiga rapport finns som 
bilaga till föreliggande redogörelse.  

 
Revisionens uppgift är bland annat att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för 
denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning. 
Granskningen, vilken genomförs utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
nedanstående revisionsfrågor: 
 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och den 
ekonomiska ställningen? Med utfall avses resultat i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar. 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige fastställt avseende god 
ekonomisk hushållning? 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott enligt balanskravets regler? 
 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, 

rekommendationer och god redovisningssed. 
 
Granskningen av årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse (inklusive drift- och 
investeringsredovisning), resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställd 
redovisning. Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sina uppdrag från fullmäktige. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och 
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om 
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att 
årsredovisningen inte håller fel som påverkar resultat eller ställning eller tilläggsupplysningar på 
ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
 
Revisionell bedömning 
 
Revisionen skall enligt kommunallagen lämna en skriftlig bedömning huruvida resultatet enligt 
årsredovisningen är förenlig med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Vi bedömer: 
 

 att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

 att årsredovisningen i all väsentlighet är förenlig med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning. 

 att balanskravet är uppfyllt. 
 att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är 

upprättad enligt god redovisningssed. 
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Ekonomiskt resultat och prognoser 
 
Laholms kommun uppnår kommunallagens balanskrav. Kommunen har inget negativt resultat att 
återställa. 
 
Kommunen hade budgeterat ett resultat om 9,7 Mkr. Det slutliga utfallet blev 32,8 Mkr. Den 
positiva avvikelsen om drygt 23 Mkr kan främst förklaras av att skatteintäkter och 
utjämningsbidrag blev 16,5 Mkr högre än budgeterat samt att nämnderna tillsammans lämnat ett 
budgetöverskott om 5,8 Mkr. Nämndernas budgetutfall är enligt nedan: 
 

 Kommunfullmäktige  +0,3 Mkr 
 Kommunstyrelse   +3,2 Mkr 
 Kommunstyrelsens VA-verksamhet +0,9 Mkr 
 Kultur- och utvecklingsnämnden   -3,1 Mkr 
 Servicenämnden   +0,5 Mkr 
 Servicenämndens avfallsverksamhet +4,6 Mkr 
 Miljö- och byggnadsnämnden  +1,8 Mkr 
 Barn- och ungdomsnämnden  -1,9 Mkr 
 Socialnämnden   -0,4 Mkr 
 Överförmyndarnämnden  -0,1 Mkr 
 Revisionen    0 

 
Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad på mars 
månads redovisning visade på ett överskott för nämnderna om 1,1 Mkr och efter juli månad ett 
samlat överskott om 2,5 Mkr. Avvikelsen mellan prognos i delårsrapport och slutligt utfall uppgår 
således till 3,3 Mkr. Vi bedömer att kommunen har en god prognossäkerhet. 
 
God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
 
Kommunfullmäktige har i budget 2011 samt ekonomisk plan 2012-2013 fastställt finansiella 
målsättningar som anger ambitionsnivån vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Kommunens 
finansiella mål är: 
 

 Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto skall inte överstiga 98 % av 
kommunens skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning. 

 Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 
 
Årsredovisningen visar att nettokostandsandelen uppgår till 96,8 %. Målet uppfylls således. 
Finansiering av investeringar har kunnat genomföras med egna medel. Av möjligt utrymme om 
79,5 Mkr har 78,8 Mkr förbrukats. Målet är således uppfyllt. 
 
God ekonomisk hushållning kan dock inte betraktas isolerat på enskilt år. En avstämning 
gentemot senaste fyraårsperiod visar att målen uppnås totalt sett även då. En framåtblick i budget 
2012 och ekonomisk plan 2013-2014 visar att resultatmålet om en nettokostnadsandel om högst 
98% inte förväntas nås fullt ut under den närmaste treårsperioden. Kommunen står inför 
omfattande investeringar framöver, vilket troligtvis kommer att betyda ökat lånebehov. 
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God ekonomisk hushållning – verksamhetsmål 
 
I budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013 anges att fullmäktige har fem övergripande 
målområden som varit utgångspunkter för nämndernas inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin 
tur nedbrutna i effektmål och därefter i verksamhetsmål. 
 
I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att övervägande delen (88%) av 
effektmålen har uppfyllts helt eller delvis. Tilläggas skall att tre effektmål inte är redovisade. 
Inkluderas dessa är 45% helt uppfyllda och 38% är delvis uppfyllda. 
 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens intentioner, 
men rekommenderar att kommentarerna kring resultatet blir tydligare. För att bättre svara upp 
mot lagkrav anser vi att det skall ske en tydligare koppling mellan resursåtgång, prestation, 
resultat och effekter. 
 
När mål inte nås fullt ut anser vi att analysen ibland saknas i nämndernas redovisningar. Det 
förekommer att resultat inte är i nivå med målet, eller att ärenden inte blivit genomförda. Dock är 
de bakomliggande orsakerna viktiga att tydliggöra, så att dessa hinder kan bli föremål för 
utvecklingsarbete och åtgärdsstrategier. 
 
I den grundläggand granskningen ovan presenteras en översiktlig analys där fyra vanliga motiv till 
bristande måluppfyllelse anges. Dock är det angeläget att fördjupa analysen ytterligare för att få 
svar på varför  
 

 resultat i vissa fall inte når definierade målvärden. 
 verkställigheten ibland brister så att ärenden/uppdrag inte genomförs. 
 personalrelaterade orsaker uppstår. 
 samverkan emellanåt inte fungerar fullt ut. 

 
Sammanfattningsvis har vi följande synpunkter utifrån den grundläggande granskningen. 
Vi anser att 
 

 ekonomi och räkenskaper i all väsentlighet är tillfredsställande 
 KS bör diskutera möjligheterna till att fördjupa analysen i samband med redogörelsen av 

måluppfyllelsen, då dessa inte till fullo tydliggör orsakerna till varför mål inte nås 
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Förstudier och kortare granskningar 
 
Samma utgångspunkter som för den grundläggande granskningen föreligger kring nedanstående 
granskningar, det vill säga ändamålsenlighet, ekonomi och intern kontroll. Valet av förstudier och 
kortare granskningar föranleds av en riskbedömning.  
 
Personalutskottet 
 
En ändamålsenlig personalpolitik är kanske den viktigaste förutsättningen för att kommunen skall 
kunna uppfylla de verksamhetsmål som antagits i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och 
personalutskottet har en betydelsefull roll som organisations- och anställningsmyndighet och som 
ansvarig över personalenheten.  
 
Enligt uppgift (möte med personalutskottet) planeras cirka 30 satsningar av varierande 
omfattning att slutföras inom personalområdet 2012. Kommunstyrelsen och personalutskottet 
bör säkerställa att erforderliga förutsättningar och medel finns för att verkställa detta.  
 
Viktiga beståndsdelar inom personalområdet utgörs av kulturella faktorer som förhållningssätt 
och attityder, vilka kan vara svåra att påverka. Ett bra initiativ med temadagar om värdskap 
arrangerades under hösten 2011. I dialogen med personalutskottet bedömer vi också att man har 
ett tydligt framtidsfokus och att man redan nu inser utmaningen med att kunna attrahera 
kompetenta medarbetare på sikt, i kölvattnet av samhällets generationsväxling. 
 
Kommunkompassens uppföljning 
 
Under 2009 tog revisionen initiativ till att genomföra kommunkompassen. Kommunkompassen 
är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Utifrån resultatet har 
kommunstyrelsen arbetat vidare med kommunkompassen genom att välja ut tre prioriterade 
utvecklingsområden: 
 

 personalpolitik 
 ekonomi- och verksamhetsstyrning 
 verksamhetsutveckling 

 
Personalpolitiken kommenteras ovan. Nya styrprinciper har utvecklats och fastslogs i 
kommunfullmäktige i juni 2011. Utvecklingsarbetet har enligt uppgift varit intensivt och bland 
annat har ett stort antal styrmodeller från andra kommuner studerats för att få bra underlag. 
Reviderade styrprinciper gäller från och med 2012. Anpassning till ny målstruktur beaktas från 
och med 2013 års verksamhet. Revisionen bedömer att de nya styrprinciperna skapar 
förutsättningar för en ändamålsenlig styrning. Framförallt anser vi att horisontella frågor och det 
samordnade perspektivet får en bra grogrund.  
 
Verksamhetsutvecklingen i detta sammanhang handlar om kvalitetsfrågorna, som när 
kommunkompassen genomfördes, var i behov av att samordnas genom en gemensam strategi för 
kvalitetsarbete. Ett sådant styrdokument har inte upprättats när detta skrivs, dock har det bildats 
tvärfunktionella arbetsgrupper som aktivt och strategiskt ska driva kvalitetsfrågorna. 
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Kvalitetsdeklarationerna 
 
2004 bestämdes att kommunen skall anta de kvalitetsdeklarationer som idag bland annat finns 
tillgängliga på medborgarkontoret i stadshuset. Studeras de fysiska kvalitetsdeklarationerna finns 
det en rad uppgifter som är inaktuella, exempelvis anges den gamla visionen för kommunen. 
Digitala versioner av kvalitetsdeklarationerna är publicerade på kommunens hemsida, där är 
innehållet i högre grad reviderat.  
 
I styrdokumentet ”Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget och nämndsplaner 
för år 2011 samt ekonomisk plan 2012-2013”, anges följande: 
 
I nämndsplanerna ska nämnderna ta upp eventuellt tillkommande kvalitetsdeklarationer. Om nämnderna avser 
att ta bort redan beslutade kvalitetsdeklarationer ska detta anges i nämndsplanen. 
 
Slutsatsen som revisionen drar är att kommunstyrelsen fortfarande anser att 
kvalitetsdeklarationerna är viktiga och fyller en funktion. Samtidigt har begränsade ansträngningar 
satsats på att uppdatera de fysiska kvalitetsdeklarationerna. Dessutom kan man läsa i 
nämndsplanerna att vissa verksamheter uttalat skriver att man prioriterar andra områden för 
medborgardialog. I de nya styrprinciperna anges att nämnderna skall ta fram olika serviceåtaganden, 
och vår tolkning är att dessa skall ersätta kvalitetsdeklarationerna.  
 
Biblioteksverksamheten 
 
Verksamheten består av huvudbibliotek, bokbuss samt olika filial- och skolbibliotek. Syftet är att 
bedriva folk- och skolbiblioteksverksamhet som förmedlar information, kunskap och upplevelser 
samt att bedriva uppsökande verksamhet. Revisionen har översiktligt granskat bibliotekens 
ändamålsenlighet och vår bedömning är att verksamheten fungerar väl.  
 
Revisionen har dock reflekterat över hur biblioteken omfattas av styrprinciperna. Biblioteken 
nämns bara en gång (KUN effektmål 5:1), där det anges att 90 % av besökarna skall vara nöjda. 
Under 2011 genomfördes emellertid inte någon kundundersökning, och ingen förklaring 
presenteras i nämndens årsredovisning. Vi bedömer det som lämpligt att KUN diskuterar 
om bibliotekens styrning och uppföljning är tillräcklig, så att berörda medarbetare tydligt 
upplever att verksamheten bidrar till kommunens mål och vision.  
 
Kulturskolan 
 
Kulturskolan erbjuder frivilligundervisning inom kulturområdet, exempelvis musik, dans, drama, 
teater, bild, media, film och serieteckning för barn- och ungdomar i åldrarna 7-19 år.  
Kulturskolan är även delaktig i projektverksamhet gentemot skolan. Verksamheten bedrivs ute på 
skolorna eller i gamla Tingshuset. 
 
Revisionens översiktliga granskning visar att verksamheten generellt hanteras tillfredsställande, 
men även för kulturskolan kan det var aktuell för KUN att dryfta om styrning och 
uppföljning är tillräcklig. Kulturskolan nämns varken i målstyrningen, listan över nyckeltal eller 
i internkontrollplanerna.  
 
Kulturskolans undermåliga lokaler (exempelvis begränsad brandsäkerhet och anpassning för 
funktionshindrade) har under flera år belysts i politiska sammanhang, utan att frågan har lösts. 
Nu finns det planer på att flytta verksamheten till Osbecksgymnasiet, vilket förhoppningsvis blir 
en bra lösning för alla berörda. 
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Energibesparande åtgärder i fastigheter 
 
Som underlag för arbetet finns styrdokumentet Strategi energieffektivisering från 2011. Här anges mål 
och riktlinjer för hela kommunen, vilka skall beaktas av samtliga nämnder i nämnds- och 
verksamhetsplaner. Styrdokumentet anger även en analys av möjligheterna till 
energieffektiviseringar i lokaler. En svårighet som verksamheterna har är att det saknas långsiktiga 
planer på hur kommunala fastigheter skall brukas på sikt. 
 
De åtgärder som utförs föranleds av statistik och mätvärden, objekt som avviker negativt blir 
föremål för åtgärder. Utfallet och resultatet av dessa kan i många fall dokumenteras och märkbara 
positiva effekter syns. Vissa energibesparande åtgärder är dock komplexa, och det är svårt att 
exakt beräkna hur mycket exempelvis ett nytt värmesystem genererar i reducerande kostnader, då 
många faktorer påverkar. 
 
Den revisionella bedömningen är att detta område hanteras ändamålsenligt. Det finns 
styrdokument som efterlevs, statistik/mätvärden används som faktaunderlag och det finns ett 
långsiktigt strategiskt förhållningssätt som genomsyrar processen. 
 
Extern samverkan (gemensamma nämnder) 
 
En rad nämnder är gemensamma över olika kommungränser, i dagsläget är nedanstående 
nämnder föremål för samverkan: 
 

 Patientnämnden 
 Laholmsbuktens VA (LBVA) 
 Hjälpmedelsnämnden 

 
Under året har revisionen översiktligt granskat Laholmsbuktens VA. Studeras årsredovisningen så 
har nämnden en tillfredsställande måluppfyllelse och ekonomi. Vår granskning indikerar 
emellertid att vissa problem föreligger kring förankringen mellan Halmstads kommuns och 
Laholms kommuns datorsystem.  
 
Vi anser att LBVA är inte tillräckligt uppmärksammat i årsredovisningens redogörelse över 
kommunens måluppfyllnad. Med andra ord påverkar nämndens framgångar målen ringa, vilket är 
olyckligt då exempelvis vatten och avlopp är grundläggande faktorer för både privatpersoner och 
näringsidkare. Kommunstyrelsen bör dryfta hur LBVAs verksamhetsresultat kan bli 
tydligare i målstyrningen och måluppfyllelsen.  
 
Om det på sikt blir vanligare med gemensamma nämnder och extern samverkan över 
kommungränserna, så är det viktigt att styrprinciperna och målen berör dessa verksamheter på 
samma sätt som för lokala nämnder.  
 
Folkhälsoarbetet 
 
Revisionen granskade folkhälsoarbetet redan 2009, vilket utmynnade i en rapport som belyste 
samverkansfrågor. En rad olika aktörer i Halland deltar i folkhälsoarbetet och för några år sedan 
så fanns det vissa problem på politisk nivå och ledningsnivå kring dessa frågor.  
 
Idag finns det indikationer på att samverkan har utvecklats, inte minst ur ett politiskt perspektiv. 
Folkhälsorådet består av kommunstyrelsens presidium och Laholmsnämndens presidium samt 
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berörda tjänstemän. En viktig grund för arbetet är Folkhälsopolicyn som är ett regionalt 
styrdokument.  
 
Konkret initierar och ansvarar Folkhälsorådet för strategiska och operativa insatser för att främja 
folkhälsan i Laholm genom information, utbildning, föräldrastöd, projekt (exempelvis 
familjeåret), konferenser, etc. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. 
 
Folkhälsoarbetet har en viktig roll att spela och många uppskattade aktiviteter och åtgärder 
genomförs. Framförallt genomsyras arbetet av ett strategiskt tillvägagångssätt som bottnar i en 
helhetsbild av hälsa. Revisionen anser dock att exempelvis ohälsotalet för Laholm fortfarande är 
högt (högst i Halland) med hänsyn till kommunfullmäktiges vision och mål om livskvalitet. Vår 
bedömning är att kommunstyrelsen bör diskutera om det finns tillräckliga förutsättningar för 
implementering av Folkhälsopolicyn. Folkhälsopolicyn rekommenderar exempelvis att 
hälsokonsekvensbedömningar upprättas i kommunens planeringsarbete inför viktiga politiska 
beslut, vilket inte genomförs i nuläget.  
 
Investeringsprocessen i byggprojekt 
 
De nya styrprinciperna för ekonomi- och verksamhetsstyrning belyser vilka regler som gäller för 
investeringar från och med 2012, exempelvis: 
 
Beslut om anslag skall föregås av en utredning som beskriver bla syftet med projektet, omfattning och inriktning, 
investeringsbelopp, tidsplan, årlig kostnadseffekt för verksamheten som investeringen medför och konsekvenser av 
utebliven investering. 
 
En styrgrupp har bildats för att formulera rutiner kring det praktiska förfarandet med 
investeringar. Revisionen skall under 2012 och 2013 följa projektet om- och tillbyggnad av 
Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall med syfte att granska investeringsprocessen 
mer i detalj.  
 
Uthyrning av skolans lokaler till externa aktörer 
 
Revisionen har under året fått signaler om problem i samband med att externa verksamheter som 
exempelvis idrottsföreningar hyr kommunala lokaler under kväller, helger och skollov. Formellt 
ansvarar kultur- och utvecklingsnämnden för uthyrning av idrottshallar och gymnastiksalar. 
Revisionen bedömer också att rutiner/regler finns och efterlevs i tillräcklig omfattning. 
 
Det finns emellertid en lucka i rutinerna beträffande uthyrning av klassrum och 
slöjd/hemkunskap/musiksalar. Utifrån vad vi kan notera finns det inga formella regler för 
uthyrning/utlåning av lokaler som inte ska användas för idrottsverksamhet.  
 
Sammanfattningsvis har vi följande synpunkter utifrån förstudier och kortare 
granskningar. Vi anser att: 
 

 KS bör diskutera om personalenheten har erforderliga medel, resurser och förutsättningar 
för att kunna genomföra alla planerade satsningar. 

 KUN bör dryfta om bibliotekens och kulturskolans styrning och uppföljning är tillräcklig, 
så att berörda medarbetare tydligt upplever att verksamheten bidrar till kommunens mål 
och vision. 
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 KS bör dryfta hur LBVAs (Laholmsbuktens VA) verksamhetsresultat kan bli tydligare i 
målstyrningen och måluppfyllelsen. De gemensamma nämnderna nämns överlag knappt i 
årsredovisningen. 
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Djupgranskningar 
 
Under revisionsåret genomfördes en djupgranskning med titeln Skyddad identitet. En andra 
djupgranskning påbörjades, med syfte att kartlägga hur kommunen hanterar styrdokument. Detta 
granskningsresultat presenteras i årsredogörelsen för 2012.  
 
Skyddad identitet 
 
Kommunal verksamhet kännetecknas av en öppenhet, där information generellt är tillgänglig för 
allmänheten. Dessa förutsättningar skapar system och strukturer som tillgodoser kravet på 
offentlighet. I de undantagsfall där avvikelser förekommer i termer av sekretess, finns det risker 
att rutiner för detta inte finns eller tillämpas felaktigt. Konsekvenserna av en felaktig hantering av 
skyddade personuppgifter kan bli mycket allvarliga. Detta är huvudanledningen till att denna 
granskning genomförts i Laholm (och i övriga halländska kommuner).  Revisorerna har valt att 
belysa skolan, det vill säga hur BUN och KUN hanterar elever med skyddade personuppgifter. I 
bifogad granskningsrapport anges riskbedömning och övrig bakgrundsinformation. 

Det förekommer elever/personer som har skyddade personuppgifter i Laholms kommun. Mer än 
hälften av de skolor/verksamheter som varit föremål för granskningen uppger att någon eller 
några (aldrig fler än fem elever per enhet) elever/personer har skyddade personuppgifter. Dessa 
elever förekommer i hela utbildningssystemet (från förskola till vuxenutbildningen). 

Nedan angivna revisionsfråga låg till grund för granskningen: 

Finns i verksamheten hos aktuella nämnder en ändamålsenlig hantering av personuppgifter kring personer med 
skyddad identitet? 

Granskningsresultatet från intervjuerna indikerar på att några dokumenterade rutiner inte 
föreligger kring hantering av personer med skyddad identitet. Avsaknaden av dokumenterade och 
officiella rutiner innebär dock inte att frågan inte hanteras av berörd personal, men den praktiska 
processen styrs av informella rutiner som variera mellan utbildningsenheterna. Avsaknaden av 
dokumenterade rutiner skapar en osäkerhet kring processen bland personal på olika nivåer. 
Skolverkets stödmaterial rekommenderar att en skriftlig heltäckande handlingsplan 
(överenskommelse) upprättas mellan skolan och vårdnadshavaren. 

Utifrån revisionens bedömning av de utbildningsenheter som varit föremål för granskningen, 
saknas det i första hand rutiner kring: 

 vilka ansvarsområden olika tjänstefunktioner har kring hanteringen av skyddade 
personuppgifter 

 vilka frågor som skall diskuteras i en överenskommelse mellan kommunen och 
vederbörande 

 hur överenskommelsen skall dokumenteras 

 hur överenskommelsens innehåll skall nå berörd personal 
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 hur hanteringen följs upp 

 hur överlämning av skyddade personuppgifter till externas verksamheter (som saknar 
vedertagna system för mottagande av personuppgifter) genomförs  

Svaret på revisionsfrågan blir således att om en helt ändamålsenlig hantering skall uppnås, krävs 
det att dokumenterade rutiner formuleras och tillämpas.  Avsaknaden av dokumenterade rutiner 
skall dock sättas i relation till att utbildningsverksamheterna tar riskerna på stort allvar.  

BUN och KUN förväntas återkoppla till revisionen under året för att presentera vidtagna 
åtgärder. 
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Sammanfattning 
 
I enlighet med revisionsberättelsen så tillstyrker vi att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet. Vi tillstyrker även att kommunens 
årsredovisning för 2011 godkänns. 
 
Revisionen rekommenderar dock att kommunstyrelsen diskuterar: 
 

 om ytterligare kvalitetsutvecklingssatsningar är befogade då mindre än hälften av 
effektmålen är helt uppfyllda. 

 
 hur en högre grad av verkställighet kan uppnås, då en hel del beslut inte blir genomförda. 

 
 om internkontrollplanerna är i behov av en generell översyn då fokus nästan enbart ligger 

på ekonomiska och administrativa rutiner. 
 

 om nämnder och verksamheter har tillräckliga förutsättningar för att kunna upprätta 
ändamålsenliga riskanalyser som underlag för arbetet med intern kontroll. 

 
 möjligheterna att fördjupa analysen i samband med redogörelsen av måluppfyllelsen i 

årsredovisningen, då befintlig analys inte till fullo tydliggör orsakerna till varför mål inte 
nås. 

 
 om personalenheten har erforderliga medel, resurser och förutsättningar för att kunna 

genomföra alla planerade satsningar. 
 
 tillsammans med Laholmsbuktens VA, hur deras verksamhetsresultat kan bli tydligare i 

målstyrningen och måluppfyllelsen. De gemensamma nämnderna får överlag ett begränsat 
utrymme i årsredovisningen. 

 
Revisionen rekommenderar att Kultur- och utvecklingsnämnden diskuterar: 

 
 om bibliotekens och kulturskolans styrning och uppföljning är tillräcklig, så att berörda 

medarbetare tydligt upplever att verksamheten bidrar till kommunens mål och vision. 
 

 hur rutiner för hantering av elever med skyddad identitet skall formuleras och 
implementeras 

 
Revisionen rekommenderar att barn- och ungdomsnämnden diskuterar: 
 

 hur rutiner för hantering av elever med skyddad identitet skall formuleras och 
implementeras 
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Övriga aktiviteter och händelser 
 
Kommunens revisorer och det sakkunniga biträdet har kontinuerlig kontakt med en rad nätverk, 
föreningar och organisationer inom revision. Syftet är bland annat att: 
 

 erhålla utbildning och kompetensutveckling 
 kvalitetssäkra revisionsprocessen inklusive alla granskningsrapporter 
 producera material och verktyg för det dagliga granskningsarbetet 

 
En viktig organisation är STAREV, där alla medlemmarna representerar en kommun med eget 
revisionskontor. Tommy Jacobson (M) från Laholm sitter i styrelsen och arbetar aktivt för att 
utveckla revisionsarbetet på nationell nivå. Bland annat medverkar revisionen i Laholm för att ta 
fram en checklista för kvalitetssäkring som skall appliceras i hela kommunsverige inom kort. 
 
Tommy Jacobson (M) och Bernt Samuelsson (C) från Laholm har deltagit i ett utvecklingsprojekt 
för SKL, ”Revisorernas kommunikation och dialog”. Produkten är en rapport som på ett 
heltäckande och systematiskt vis presenterar tips och råd för hur revisorer i kommunsverige kan 
arbeta för att öka öppenheten och förståelsen för uppdraget och rollen i det kommunala 
ansvarssystemet. 
 
Vidare, så träffas alla revisorer i Halland (samtliga kommuner inklusive Region Halland) ett par 
gånger per år och diskuterar länsgemensamma frågor. Främst är det gemensamma nämnder 
(exempelvis Hjälpmedelsnämnden), granskningsprojekt och utbildningsinsatser som dryftas i 
detta forum. 
 
Både revisorer och sakkunnigt biträde har deltagit i olika kurser under året. Bland annat 
”Ekonomi för icke-ekonomer” (Region Halland) och ”God revisionssed” (SKL).  
 
2011 gick det anställda sakkunniga biträdet Hugo Bäckström i pension och efterträddes av 
Kristian Hafskjär. Vederbörande kommer direkt från Halmstads kommun, där han genomfört en 
rad utredningar och kartläggningar, bland annat på stadskontorets kvalitetsenhet. Kristian 
Hafskjär har en magisterexamen i Industriell organisation och ekonomi från Högskolan i 
Halmstad. I augusti 2011 inleddes en femårig certifiering under handledning av Hugo Bäckström. 
Från och med 2012 är stadsrevisorn i Helsingsborg, Per-Reinhold Olsson, handledare. I praktiken 
innebär det att samtliga granskningsresultat kvalitetssäkras av en certifierad revisor innan 
offentliggörande sker.  
 
Det sakkunniga biträdet i Laholm utför uteslutande verksamhetsrevision (ändamålsenlighet, 
intern kontroll etc). Räkenskapsrevision köps in enligt avtal med PWC, efter avslutad 
upphandling sommaren 2011. Ny upphandling sker 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 

22(23) 



23(23) 

Bilagor 
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Lekmannarevisorernas rapport, HallWan AB 
 
Auktoriserade revisorernas rapport, HallWan AB 
 
Lekmannarevisorernas rapport, Laholmshem AB 
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