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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 2012 godkänns. 
 
Revisorerna har emellertid följande synpunkter på att: 
 

• Servicenämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och 
Socialnämnden under året inte har hållit de ekonomiska budgetramar som kommunfullmäktige 
beslutat om.  

 
• Barn- och ungdomsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan i samband med 
budgetuppföljning 1, när det prognostiserade underskottet var – 5,0 Mkr. 

 
• Barn- och ungdomsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan på eget initiativ i samband 
med budgetuppföljning 2 (delårsrapport), när det prognostiserade underskottet var – 7,5 Mkr. 

 
• Kultur- och utvecklingsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan på eget initiativ i samband 
med budgetuppföljning 2 (delårsrapport), när det prognostiserade underskottet var – 2,5 Mkr.  

 
• Kommunstyrelsen, enligt våra bedömningar, inte varit tillräckligt aktiv i frågan om 
nämndernas underskott. Budgetuppföljningarna har resulterat i få föreslagna åtgärder.  

 
Revisionen rekommenderar således att kommunstyrelsen, i rollen som samordnande organ med 
uppsiktsplikt, diskuterar: 
 

• om nämnderna upprättar, redovisar och verkställer åtgärdsplaner ändamålsenligt. 
 

• om nämnderna generellt har ändamålsenliga underlag/hjälpmedel/verktyg och tillräckliga 
resurser för att tillfredsställande kunna utföra analysarbetet inför varje verksamhetsår. 

 
• om reglerna för tilläggsanslag är tillräckligt förankrade i nämnderna. 

 
• vilka åtgärder som krävs för att erhålla en nämndsekonomi i balans 2013. 

 
• hur en högre grad av generell ändamålsenlighet och verkställighet kan erhållas på sikt. 

 
• om internkontrollplanerna är i behov av en allmän översyn då fokus ligger på ekonomiska 
och administrativa rutiner (avsaknad av verksamhetsrelaterade kontrollmoment). 

 
• om verksamhetsplanerna hanteras i linje med styrprincipernas grundtankar och syften. 
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Revisionen rekommenderar att Kultur- och utvecklingsnämnden diskuterar: 
 

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

 
Revisionen rekommenderar att barn- och ungdomsnämnden diskuterar: 
 

• hur identifierade utvecklingsområden för elevhälsan ska hanteras. 
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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 
 
Granskningsaktiviteterna genomförs för att kunna bedöma: 
 

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 
 

• om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
 

• om räkenskaperna är rättvisande 
 

• om den interna kontrollen är tillräcklig 
 
Grundläggande granskning 
 
Grundläggande granskning genomförs kontinuerligt gentemot styrelser, nämnder och 
beredningar. Revisorerna följer verksamheten löpande, dels genom kommunikation med de 
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. 
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• 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. 
 
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. Räkenskaperna bedöms och analyseras främst i avsnittet 
årsredovisning på sidan 16. 
 
Ändamålsenlighet 
 
En central del i ändamålsenligheten handlar om att granska huruvida verksamheten lever upp till 
kommunfullmäktiges mål. Av kommunens 65 effektmål uppfylls 30 helt, 26 uppfylls delvis och 9 
uppfylls inte alls, vilket innebär att 86 % av målen har uppfyllts, helt eller delvis. Om helt 
uppfyllda mål betraktas, så utgör de 46 % av målen, vilket således innebär att mindre än hälften 
av effektmålen har blivit genomförda fullt ut. 
 
En analys utifrån nämndernas redovisningar har utförts med syfte att kartlägga vilka anledningar 
som anges när mål inte nås. Vår bedömning är att det finns två huvudsakliga motiveringar till 
varför mål inte uppfylls helt enligt nedan, baserat på nämnderna årsredovisningar. 
 
Resultat 
 
De åtgärder och insatser som nämnderna genomför genererar inte tillräckliga effekter, 
exempelvis: 
 

- sjunker inte arbetslösheten i önskad omfattning (KUNs effektmål 1:3). 
 
- är självförsörjningsgraden under 97 % (KUNs effektmål 3:1). 

 
- ökar inte antalet nyetablerade energi- och miljöföretag i önskad utsträckning (KUNs 

effekmål 4:1). 
 

- har antalet unga i utanförskap inte minskat i önskad omfattning (effektmål 6:2). 
 

- minskar inte behovet av insatser och insatsernas omfattning för äldre personer (SONs 
effektmål 2:1). 

 
- är andelen positiva svar i brukarundersökningen (särskilt boende och hemtjänst) under 95 

% (SONs effektmål 2:2). 
 

- behöver verksamheten bli bättre på att skriva samordnade individuella planer där fler än 
en huvudman gör insatser (SONs effektmål 4:1). 

 
- nås inte målet med att kostnaderna för placeringar på institution och i familjehem skall 

understiga 10 Mkr (SONs effektmål 6:1). 
 

- minskar inte avfallsmängden per person i önskad omfattning (SENs effektmål 3:1). 
 

- minskar antalet kommuninvånare (KSs effektmål 4:1). 
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Verkställighet 
 
Flertalet ärenden och beslut blir inte genomförda, en del blir försenade och andra påbörjas inte 
alls. Exempel på bristande verkställighet utifrån nämndsplanerna och mål för 2012 anges nedan. 
 

- Försenad inventering av miljöfarlig verksamhet inom Skottorp och Dömestorps 
vattenskyddsområden (MBNs effektmål 4:2). 

 
- Samtliga medarbetare inom förskola och skola har inte genomgått och klarat av kraven 

för PIM, (Praktisk IT- och mediakompetens), steg 3 (BUNs effektmål 1:1). 
 

- Uppföljningen av PIMs effekter i den dagliga verksamheten är inte färdigställd (BUNs 
effektmål 1:2). 

 
- Inga enheter har slutit kollektivavtal utifrån intentionerna i HÖK 11 

(huvudöverenskommelser inom utbildningsområdet) (BUNs effektmål 4:1). 
 

- Alla enheter har inte besökts av sin kontaktpolitiker under året (BUNs effektmål 6:1). 
 

Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör diskutera hur en generellt högre grad av 
ändamålsenlighet och verkställighet kan erhållas på sikt. Det finns vissa risker med ovanstående 
problematik. Exempelvis kan den kommunala verksamhetens effekter på medborgare och 
allmänhet bli mindre än förväntat, vilket kan resultera i reducerat förtroende för både politik och 
förvaltning.  
 
Ekonomi 
 
Ett annat område 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.  
 
Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och tilläggsanslag, 
om 8,2 Mkr. Det slutliga utfallet blev 23,8 Mkr. Den positiva avvikelsen om 15,6 Mkr kan främst 
förklaras av återbetalning av AFA-medel* (18,5 Mkr), realisationsvinster (11 Mkr), skatteintäkter 
och utjämningsbidrag (7,4 Mkr). Noterbart är att nämnderna tillsammans lämnat ett 
budgetunderskott om 22,7 Mkr att jämföra med 2011 års överskott om 5,8 Mkr. 
 
* Styrelsen för AFA Försäkring fattade under året beslut om att återbetala inbetalda premier. Bakgrunden var att 
försäkringen varit överkonsoliderad efter den mycket kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och 
förtidspensioneringar.  
 
Summan av nämndernas nettokostnader ökade med 6,6 procent 2012, motsvarande siffra för 
2011 var 3,9 %. Bruttokostnaderna ökade med 5,6 procent medan intäktsökningen begränsades 
till 1,4 procent. 
 
Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad på aprils 
månads redovisning visade på ett underskott för nämnderna om 8,9 Mkr, vilket i augusti ökade 
till ett underskott om närmare 21 Mkr, för att i bokslutet öka till 22,7 Mkr. Följande avvikelser i 
förhållande till budget anges: 
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 Kommunfullmäktige  -0,2 Mk 
 
 Kommunstyrelse, skattefin  +1,1 Mkr 

 
 Kommunstyrelse, avgiftsfin  +0,9 Mkr 

 
 Kultur- och utvecklingsnämnden  -4,2 Mkr 

 
 Servicenämnden, skattefin  -2,7 Mkr 

 
 Servicenämnden, avgiftsfin  +0,7 Mkr 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden  - 0,1 Mkr 

 
 Barn- och ungdomsnämnden  -7,6 Mkr 

 
 Socialnämnden   -10,4 Mkr 

 
 Överförmyndarnämnden  -0,3 Mkr 

 
 Revisionen   +0,1 Mkr 

 
Summa= - 22,7 Mkr 
 
Revisorerna har följande kommentarer på styrelsens och nämndernas hantering av ekonomin 
under året: 
 
Nämndledamöternas ansvar inför fullmäktige 
 
Ansvarsfrågan har utretts grundligt av bland annat stadsrevisionen i Göteborg. Nedanstående 
citat är hämtade från deras skrift ”Nämndledamöters ansvar”. Citaten har en direkt koppling till 
kommunallagen.  
 
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestäm samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 
Nämndledamöterna delar det gemensamma ansvaret för nämndens verksamhet oavsett om han eller hon tillhör 
majoritet eller opposition. 
 
Den enskilda ledamoten har möjlighet att väcka ett ärende hos nämnden genom initiativrätten - detta gäller även 
om ärendet inte finns på nämndens dagordning. 
 
Principiellt bör ansvar utkrävas av den som haft befogenhet eller skyldighet att agera, men underlåtit detta. 
 
Revisorerna har synpunkter på att Servicenämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden och Socialnämnden under året inte har hållit de ekonomiska budgetramar som 
kommunfullmäktige beslutat om.  
 
Revisorerna har också synpunkter på att kommunstyrelsen, enligt våra bedömningar, inte varit 
tillräckligt aktiv i frågan om nämndernas underskott. Budgetuppföljningarna har resulterat i få 
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konkreta åtgärder. Exempelvis i samband med budgetuppföljning 1 i juni, kan inte revisorerna 
utifrån protokollen notera några yrkanden på förslag till åtgärder.  
 
Åtgärdsplaner 
 
Följande citat är hämtade från kommunens regelverk: 
 
Då ett budgetöverskridande befaras åligger det verksamhetschefen att omgående ta initiativ till åtgärder för att 
förhindra överskridandet (citat från principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning). 
 
I budgetbeslutet för 2012 har kommunfullmäktige uttalat att i det fall en nämnd i samband med 
budgetuppföljning bedömer att budgetunderskott kommer att uppstå skall nämnden samtidigt redovisa en 
åtgärdsplan på hur det befarade underskottet skall förhindras.  
 
I åtgärdsplanen skall bl a framgå beskrivning av åtgärder och beslut, konsekvenser för invånarna, verksamhet och 
personal. 
 
Kommunstyrelsen skall stödja och ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt leda och samordna planering och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet (citat från principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning). 
 
Revisorerna har synpunkter på att: 
 

- Barn- och ungdomsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan i samband med 
budgetuppföljning 1. 

 
- Barn- och ungdomsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan på eget initiativ i samband 

med budgetuppföljning 2 (delårsrapport). 
 

- Kultur- och utvecklingsnämnden inte upprättade en åtgärdsplan på eget initiativ i 
samband med budgetuppföljning 2 (delårsrapport). 

 
Revisorerna rekommenderar således kommunstyrelsen, i rollen som samordnande organ med 
uppsiktsplikt, att diskutera om nämnderna upprättar, redovisar och verkställer åtgärdsplaner 
ändamålsenligt. Respektive nämnd bör också fundera på om det finns tillräckligt tydliga direktiv 
kring hur åtgärdsplaner ska upprättas (struktur, innehåll etc).  
 
Tilläggsanslag 
 
Det kan finnas risk för att reglerna kring tilläggsanslag inte är tillräckligt förankrade. I principerna 
för ekonomi- och verksamhetsstyrning anges följande: 
 
Mot bakgrund av övriga normer för styrning och ansvarsfördelning skall tilläggsanslag i princip inte förekomma. 
Undantag från denna regel kan emellertid förekomma i följande fall: 
 

- beslut av kommunfullmäktige om ny verksamhet, inriktning eller målsättning 
 

- korrigering på grund av budgettekniska fel 
 

- vid fördelning av vissa centralt förvaltade anslag 
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Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att diskutera om reglerna för tilläggsanslag är 
tillräckligt förankrade i nämnderna. Vår tolkning av styrprinciperna innebär att oförutsedda 
händelser under ett verksamhetsår i första hand ska finansieras av den reserv som varje nämnd 
bör ha i internbudgeten. Revisorerna är dock medvetna om att kommunfullmäktige beviljat en 
del tilläggsanslag, andra har fått avslag. Detta förfarande är dock ett ytterligare incitament till att 
diskutera frågan i lämpliga forum så att en tydlighet uppnås för alla berörda intressenter. 
 
Analysarbetet  
 
En viktig förutsättning för nämndernas möjligheter till ekonomier i balans, är att planering och 
förarbete genomförs ändamålsenligt. Revisorerna är medvetna om att många analyser måste 
göras. Exempelvis: 
 

- anger principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning att behovsanalyser ska göras. 
 
- anger principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning att omvärldsanalyser bör 

utföras. 
 
- anger internkontrollreglementet att riskanalyser ska genomföras. 

 
- anger rekommendationer från SKL (exempelvis Hushållning i lagens namn, 2005) att 

känslighetsanalyser bör utföras, vilka bidrar till att fokusera på möjligheter och risker i 
budget, och som öppnar för resonemang om alternativa handlingsplaner vid ändrade 
förutsättningar. 

 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att diskutera om nämnderna har ändamålsenliga 
underlag/hjälpmedel/verktyg och tillräckliga resurser för att tillfredsställande kunna utföra 
analysarbetet inför varje verksamhetsår. Det finns alltid en koppling mellan nämndernas 
planering/förarbete och det ekonomiska utfallet.  
 
Hög risk 2013 
 
Revisorerna bedömer att risken för ett fortsatt ekonomiskt bekymmersamt år är överhängande, 
vilket inte enbart kan härledas till faktorer som lågkonjunktur, demografiska faktorer, hög 
investeringstakt etc. Nämnderna anger i årsredovisningarna en rad strategiska/strukturella 
lösningar på den ekonomiska situationen. Det är givetvis bra att ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv genomsyrar diskussionerna, men det innebär också att det finns risk för att kortsiktiga 
åtgärder får begränsat utrymme. 
 
Exempelvis utreder BUN hur lokalhyrorna ska kunna reduceras, SON ska utveckla de 
tekniska/digitala möjligheterna att effektivisera verksamheten, kommunstyrelsen äger frågan om 
den övergripande ekonomiska genomlysningen, Laholmshem ska omorganiseras etc. Alla dessa 
initiativ kan få kraftfulla effekter på sikt, men det är frågan om nämndsekonomin för 2013 
påverkas positivt. Nämnderna inklusive kommunstyrelsen har varje enskilt år ansvar för 
ekonomin.  
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen, i rollen som samordnande organ med 
uppsiktsplikt, att diskutera vilka åtgärder som krävs för att erhålla en nämndsekonomi i balans 
2013. 
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I sammanhanget vill revisorerna nämna att det givetvis är positivt att exempelvis BUN och SON 
kan visa flera exempel på låga kostnader per brukare/elev, samtidigt som kvalitén/resultaten är 
relativt hög/höga. 
 
Intern kontroll 
 
I god revisionssed definierar man intern kontroll enligt nedan: 
 
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. 
Kontrollerna utformas för att på en rimlig nivå säkerställa: 
 

- att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv 
- att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig 
- att de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs 
- att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs 

 
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 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 

 
 
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 där intern kontroll är en naturlig beståndsdel. Nedan anges olika forum, 
verktyg och system för intern kontroll samt kommentarer utifrån hur styrelsen, nämnderna och 
beredningarna agerar. 
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
 
Den kanske viktigaste förutsättningen för en god intern kontroll är hur styrprinciperna är 
utformade i relation till hur de efterlevs och tillämpas. När detta skrivs gäller reviderade 
styrprinciper, de mål som upprättats för 2012 har dock formulerats utifrån föregående regler för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
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Överlag tillämpas styrprinciperna väl. Nämnderna planerar, verkställer och utvärderar sina 
verksamheter enligt de regler som gäller, vilket skapar bra förutsättningar för intern kontroll och 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
En notering som revisorerna dock gör, är att nämnderna hanterar verksamhetsplanerna olika, 
vilket tyder på att det finns otydligheter kring exempelvis: 
 
 när verksamhetsplaner ska upprättas 
 om verksamhetsplaner är ett ärende för nämnden 
 vid behandling i nämnden, om det handlar om information eller beslut 
 verksamhetsplanernas struktur och format 
 
Revisionen anser att kommunstyrelsen bör diskutera om verksamhetsplanerna hanteras i linje 
med styrprincipernas grundtankar och syften.   
 
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 riskområden av mer brukarorienterad karaktär.  
 
Revisorerna rekommenderar således kommunstyrelsen att diskutera om internkontrollplanerna är 
i behov av en generell översyn, när det finns en avsaknad av mer verksamhetsrelaterade 
kontrollmoment.  
 
Kvalitet och mätningar 
 
Alla nämnder arbetar på något vis med kvalitetsarbete, vilket bidrar till en ökad intern kontroll. Så 
fort kommunen mäter/undersöker något och slutsatserna dokumenteras, bidrar det till ökad 
kunskap om verksamhetens nuläge. Under 2012 genomfördes exempelvis ”kvalitet i korthet” och 
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik). 
 
Nämnder som berörs av utbildning har relativt detaljerade krav att beakta från Skolverket 
beträffande systematiskt kvalitetsarbete. I de allmänna råden (Skolverket 2012) anges exempelvis: 
 
Huvudmannen bör: 
 

1. skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för hur enheternas 
kvalitetsarbete ska tas tillvara 

 
2. se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl 

huvudmannanivå som enhetsnivå, samt 
 

3. se till att förskolechefer, rektorer och annan berörd personal kan använda ändamålsenliga former för 
uppföljning och analys av utbildningen. 
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Material som revisionen tagit del av tyder på att det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan är 
ett område som aktivt uppmärksammas på skolenheterna. Skolinspektionen granskar området 
(bland mycket annat) under våren 2013, och revisionen ska noggrant ta del av dessa slutsatser. 
 
Löne- och medarbetarsamtal 
 
En metod som cheferna har tillgång till för att utveckla internkontrollen, är de sedvanliga löne- 
och medarbetarsamtalen. Chefen har genom dessa en möjlighet att bland annat säkerställa 
medarbetarnas förutsättningar att arbeta mot fastställda mål, samt diskutera regelverkets 
tillämpning. Dessa samtal kan utgöra en viktig del i den interna kontrollen om de hanteras 
ändamålsenligt.  
 
När detta skrivs djupgranskar revisionen medarbetarsamtalens hantering, dock finns ännu inget 
resultat. Emellertid visar personalenhetens enkät att 89 % av medarbetarna haft medarbetarsamtal 
(ökning med nio procentenheter jämfört med 2010) med sin lönesättande chef det senaste året, 
vilket tyder på att aktiviteten systematiskt genomförs ute i verksamheterna överlag. 
 
Riskanalyser 
 
Enligt reglementet för intern kontroll skall riskanalyser genomföras: 
 
Nämnden skall som grund för sin styrning 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. 
 
Omvärldsanalyser görs, vilka kan ringa in vissa risker, men revisionen anser det vara något oklart 
huruvida dessa identifierade risker beaktas och förebyggs i vardagen. Kopplingen mellan 
omvärldsanalysen och exempelvis internkontrollplanerna är begränsad. 
 
Riskanalys är en viktig metod för att kunna förebygga och motverka att icke önskvärda händelser 
blir realitet. I sammanhanget bör det nämnas att räddningstjänsten upprättar risk- och 
sårbarhetsanalyser på ett förtjänstfullt sätt. Emellertid är det oklart hur dessa risker och slutsatser 
uppmärksammas av övriga verksamheter. 
 
Rutiner 
 
En annan aspekt på intern kontroll i vardagen, är kommunens benägenhet att upprätta rutiner 
och medarbetarnas möjligheter att tillämpa dem. Dokumenterade rutiner skapar ofta en trygghet 
och en tydlighet, samt att processerna blir effektiva. Baserat på de granskningar som genomförts 
under året, så anser revisorerna att dokumenterade rutiner överlag finns i tillräcklig grad ute i 
verksamheterna.  
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Granskning av årsredovisning/räkenskaper 
 
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 innehåller 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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God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
 
Kommunfullmäktige har i budget 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 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 97,7 %. Målet uppfylls således. 
Finansiering av investeringar har dock inte kunnat genomföras med egna medel. Möjligt 
utrymme, 71,8 Mkr, har inte varit tillräckligt för att klara en investeringsvolym om 96,6 Mkr 
(skattefinansierad verksamhet). Målet är således inte uppfyllt.  
 
Övrigt 
 
Kommunrevisionen och PWC anser för övrigt att årsredovisningen är mycket ändamålsenligt 
upprättad. Den har en bra struktur, ger en god överblick och har en läsvänlig design. 
Årsredovisningen dokumenterar 2012 på ett utmärkt sätt.  
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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 
 
Revisionen har under året genomfört en kort översiktlig granskning av personalarbetet. I 
kommunledningskontorets verksamhetsplan anges att följande projekt/satsningar/aktiviteter 
skall färdigställas under 2012: 
 

- Genomförande av medarbetarenkät 
 

- Upphandling av företagshälsovård 
 

- Test av rehabiliteringsmodul 
 

- Internkontroll av hur rehabiliteringsarbetet inom kommunen genomförs 
 

- Förstudie kring möjligheter till heltidsanställningar 
 

- Inköp av löneanalysverktyget 
 

- Revidering av jämställdhetsplan 
 

- Strategisk kompetensutveckling 
 

- Ledarskapets roll och förutsättningar ska tydliggöras 
 
Enligt intervjuer i augusti med verksamhetsföreträdare från personalenheten, så anses den 
generella situationen vara god, verksamheten upplevs fungerar väl. Dock görs bedömningen att 
årets projekt/processer (listan ovan) ej kommer att hinnas med fullt ut.  
 
Byggprojekt, Mellbystrandsskolan 
 
Fullmäktige beslutade den 28 juni 2011 att godkänna total projektkostnad om 53 650 tkr för 
renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand. 
Parallellt erhöll Servicenämnden i uppdrag att senast under september månad till 
kommunstyrelsen redovisa tidplan och behov av investeringsanslag för respektive år. 
Servicenämnden överlämnade redovisning till kommunstyrelsen den 21 september 2011. Därefter 
har Servicenämnden den 19 oktober 2011, beslutat att projektet ska utföras i form av 
upphandling. 
 
Teknik- och servicekontoret har tillsammans med Fredblad Arkitekter AB, barn- och 
ungdomskontoret och kultur- och utvecklingskontoret utarbetat förslag till utformning av skola 
och ny idrottshall på befintlig skoltomt. Kostnadsberäkningen är utförd tillsammans med 
Grontmij AB.  
 
Projektet skall genomföras med inriktning att det ska inrymmas inom den av fullmäktige 
godkända totalbudgeten. Kostnader för evakuering inkluderas inte i investeringsanslaget, vilket 
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innebär en kostnad på 2 325 tkr, liksom medel för konstnärlig utsmyckning vilka uppskattas till 
cirka 270 tkr.  
 
Byggprojektet beräknas vara klart vecka 42 och inflyttning planeras till vecka 45 2013. Skolan 
rymmer idag ca 170 elever och kommer efter om- och tillbyggnaden att vara dimensionerad för 
ungefär 220 barn. 
 
Revisionen har intervjuat verksamhetsföreträdare för både Servicenämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden under året. Följande noteringar har gjorts: 
 

- Byggprojektet har överlag bedrivits inom planerade tidsramar. Några mindre förseningar 
har emellertid uppstått.  

 
- Undervisning i paviljonger samt logistiken kring busstrafiken fungerar till stora delar väl. 

Vissa reaktioner från föräldrar har dock förkommit beträffande bussresorna. 
 

- Nya rutiner för investeringar har bidragit till en ökad tydlighet och kontroll i processen. 
 

- Samverkan över nämndsgränserna fungerar överlag bra. 
 
Nästa år har revisionen för avsikt att granska hur upphandling i byggprojektet har hanterats. 
Revisionen kommer följa ärendet översiktligt tills slutrapportering sker. 
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Djupgranskningar 
 
Under revisionsåret genomfördes två djupgranskningar enligt nedan. Båda redovisades muntligt i 
kommunfullmäktige samt gentemot berörda nämnder och personal.  
 
Styrdokument 
 
Motivet till aktuell djupgranskning var att få svar på nedan angivna revisionsfråga: 
 

Är kommunens hantering av styrdokument ändamålsenlig? 
 
Följande iakttagelser har kunnat göras: 
 

• Det finns ingen kommungemensam överenskommelse kring hur styrdokument efter 
beslut i kommunfullmäktige, generellt skall hanteras.  

 
• Chefer på olika nivåer har således ett visst handlingsutrymme kring styrdokumentens 

förankring och implementering, till viss del även kring uppföljningen.  
 

• Styrprinciperna och den kommunala strukturen bidrar till viss uppföljning av 
styrdokument. Dock finns många styrdokument i styrmodellens (mål, 
internkontrollplaner etc) periferi, och dessa är inte föremål för någon formell uppföljning. 

 
• Styrdokumentens kategorisering anses otydlig. Få vet exakta definitioner av exempelvis 

riktlinje, bestämmelse, plan, program, norm, föreskrift, princip, policy etc. Detta medför 
oklarheter kring hur tvingande och bindande styrdokumenten är. 

 
• Av de som besvarat enkäten har följande andel av personalen inte kännedom om 

respektive styrdokument: 
 

o Informationspolicy, 52 % 
o Telefonpolicy, 48 % 
o Policy om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, 46 % 
o Personalpolicy, 36 % 
o Lönepolicy,  30 % 

 
• En del styrdokument upplevs inaktuella och information om vilken verksamhet som är 

upphovsman saknas i flera fall.  

 
I linje med angivna iakttagelser rekommenderades kommunstyrelsen att diskutera: 
 

• om en kommungemensam överenskommelse kring styrdokumentens förankring och 
implementering är befogad. 

 
• hur styrdokument (där anvisningar om uppföljning saknas) utanför styrprincipernas och 

den kommunala strukturens räckvidd skall följas upp. 
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• vem som har ansvar för uppföljningen, är det cheferna, kommunstyrelsen eller 
verksamheten bakom styrdokumentets framtagning? 

 
• hur de fjorton kategorierna av styrdokument skall definieras och förankras. 

 
• styrdokumentens struktur, rubricering och aktualitet. 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i mars 2013, nedanstående är hämtat från 
tjänsteskrivelsen: 
 
Kommunledningskontoret anser att ovanstående arbete är angeläget att gå vidare med. På sikt är det lämpligt att 
på ett systematiskt vis integrera struktur och regelverk för styrdokument i våra principer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 om direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala 
verksamheter. Direktiven innehåller olika delar och utredningar. En del av direktiven är ett utvecklingsprogram 
för resultatstyrning och syftet är att vidareutveckla vår målstyrning mot en väl fungerande resultatstyrning. 
Utvecklingsprogrammet ska pågå under hela 2013 och en bit in på 2014 och kommer att omfatta alla 
verksamheter och nämnder. 
 
Även om arbetet med styrdokument är angeläget att gå vidare med bör det inte genomföras under 2013 med tanke 
på vad kommunstyrelsens direktiv innebär för alla kommunens verksamheter och nämnder. När arbetet med 
styrdokumentens framtida hantering tas upp kommer givetvis revisorernas synpunkter att beaktas. 
 
Elevhälsan 
 
Syftet med djupgranskningen var att få svar på nedan angivna revisionsfråga: 
 
Finns i kommunen en ändamålsenlig styrning av elevhälsan och förutsättningar för att kunna bedriva 
elevhälsoverksamhet i enlighet med gällande skollag? 
 
Följande slutsatser föreligger, baserat på våra bedömningar, utifrån iakttagelser och analyser. 
 

• Elevhälsan arbetar ändamålsenligt och uppfyller således de krav skollagen ställer på 
verksamheten. 

 
• Det finns en uppdragsbeskrivning som tydliggör elevhälsans verksamhetsmål, 

uppdragsbeskrivningen är förankrad och anses ”levande” av medarbetarna. 
 

• Befintlig organisationsstruktur upplevs överlag påverka verksamheten positivt.  
 

• Samverkan i och mellan teamen anses fungera väl. 
 

• Kopplingarna mellan nämndens mål och elevhälsans egna mål är otydliga, vilket medför 
svårigheter att kartlägga elevhälsans bidrag till nämndens måluppfyllelse. 

 
• Det är oklart hur relevanta styrdokument är implementerade, dokumentationen kring 

detta är inte fullständig. 
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• Det görs få brukarundersökningar, vilket kan underminera möjligheterna till en 
heltäckande uppföljning av elevhälsans prestationer/verksamhetsresultat. 

 
• Det saknas i vissa fall ändamålsenliga samtalsrum för dialog mellan personal och elev, 

vilket kan innebära att sekretessen inte säkerställs fullt ut. 
 

• Det råder en obalanserad könsfördelning i elevhälsans personalgrupp. 
 
I linje med ovan presenterade iakttagelser och analyser rekommenderades att BUN diskuterar: 
 

• om det är befogat att göra kopplingarna tydligare mellan nämndsmålen och elevhälsans 
egna mål, så att prestationerna direkt kan påverka måluppfyllelsen för BUN. 

 
• hur elevhälsan säkerställer att styrdokument, som tangerar elevhälsans 

verksamhetsområde, är ändamålsenligt implementerade. 
 

• om brukarorienterade undersökningar skulle kunna utveckla förutsättningar för 
kvalitetsarbetet. 

 
• hur sekretessen säkerställs i samband med samtal/tjänsteutövning gentemot enskilda 

elever utifrån de lokaler/miljöer som nyttjas för ändamålet. 
 

• om den obalanserade könsfördelningen bland personalen inom elevhälsan kan motverkas 
på sikt samt om den får några konsekvenser bland eleverna. 

 
 
I sammanhanget kan också nämnas att revisionen, när detta skrivs i april 2013, ännu inte fått svar 
från kultur- och utvecklingsnämnden beträffande djupgranskningen av skyddad identitet. Således 
är det oklart kring vilka åtgärder som vidtagits i det avseendet. Emellertid har Barn- och 
ungdomsnämnden numera dokumenterade rutiner, vilket revisionen upplever mycket positivt. 
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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 granskningsrapporter 

 
 producera material, verktyg, checklistor etc för det praktiska 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.  
 
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 
(Hjälpmedelsnämnden och Patientnämnden), granskningsprojekt och utbildningsinsatser som 
dryftas i detta forum. 
 
Både revisorer och sakkunnigt biträde har deltagit i olika kurser under året, exempelvis om 
revision av stiftelser och lekmannarevision i kommunala bolag. Revisorerna i Halland arrangerade 
dessutom en utbildningsdag om bland annat offentlig upphandling.  
 
Revisionens sakkunniga biträde handleds kontinuerligt av revisionschefen i Helsingborgs 
kommun. Projektplaner, revisionsrapporter och föreliggande årsredogörelse har kvalitetssäkrats 
via vederbörande. 
 
Under hösten besökte revisorerna också nämnderna för att informera om revisionens uppdrag, 
roll och förvaltning. Även riskanalyser, intern kontroll och ansvarsprövning diskuterades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24(24) 

Bilagor 
 
Granskning av årsredovisning, PWC 
 
Granskningsrapport, Styrdokument 
 
Granskningsrapport, Elevhälsan 
 
Lekmannarevisorernas rapport, HallWan AB 
 
Lekmannarevisorernas rapport, Laholmshem AB 
 
Auktoriserade revisorernas rapport, Laholmshem AB  
 

Referenser 
 
God revisionssed (SKL, 2010) 
 
Normsamling för den kommunala sektorn (SKYREV, 2011) 
 
Nämndledamöters ansvar (Stadsrevisionen i Göteborgs stad, 2010) 
 
Hushållning i lagens namn (SKL, 2005) 
 
Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (Skolverket 2012) 
 
Diverse material och dokument från Laholms kommun 
 
 

Revisorerna i Laholms kommun 
 
 
 
Patrik Appelquist Tommy Jacobson Bernt Samuelsson 
 
 
 
Torkel Fagerström Lillemor Landén-Vepsä 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


