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Sammanfattning 
 
I enlighet med revisionsberättelsen tillstyrker vi att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet. Vi tillstyrker även att kommunens 
årsredovisning för 2013 godkänns. 
 
Vi revisorerna gör emellertid följande iakttagelser: 
 
Utifrån våra bedömningar och uppfattningar behöver målstyrningen utvecklas då: 
 
- indikatorerna når målvärdena (budget) i ca 25 procent av fallen 

 
- ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen görs i årsredovisningen 
 
- ingen definition kan noteras kring vad som krävs för att ett mål ska anses uppfyllt 

 
- de nämndsspecifika målen är otydligt redovisade 

 
- analysen av målen/indikatorerna är begränsad i redovisningarna (vilka faktorer hindrar 
verksamheten från att nå önskvärda resultat?) 

 
- det förkommer mål som inte är formulerade enligt de så kallade SMART-kriterierna 
(vilket rekommenderas i Kommunfullmäktiges styrprinciper) 

 
- det förekommer indikatorer med budgeterade värden som inte överensstämmer med 
aktuella mål 

 
- uppföljningen av indikatorerna i samband med budgetuppföljning 1 och 2 (delår) är 
otydligt redovisade 

 
- uppföljning av mål inkluderade i styrdokument ”Politiskt program i Laholms kommun år 
2011-2014 för personer med funktionsnedsättning” saknas.  

 
Få formella riskanalyser upprättas som grund för styrning och intern kontroll. 
 
Resultatet av en enkät till kommunens skolledare tyder på att arbetssituationen behöver utvecklas 
inom vissa områden. 
 
Arbetet med samordnade inviduella planer (SIP) behöver, enligt en förstudie, utvecklas gentemot 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
Överförmyndarnämnden överskrider Kommunfullmäktiges antagna budgetram samt saknar 
internkontrollplan.  
 
Vissa brister i upphandlingsrutinerna föreligger enligt genomförd djupgranskning.  
 
Lekmannarevisorerna gör bedömningen att det i Laholmshems årsredovisning 
(förvaltningsberättelsen) saknas information om hur vissa syften/mål/utgångspunkter i 
ägardirektiven har beaktats och hanterats under året.  
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Lekmannarevisorerna rekommenderar att årsstämman alltid äger rum efter att kommunstyrelsen 
tagit beslut om instruktion till stämmoombudet angående Laholmshem AB. 
 
 
Ovanstående bör uppmärksammas av berörda nämnder och styrelser. Eventuella 
åtgärder, beslut och förändringar kan med fördel rapporteras till revisionen under 2014. 
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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 år 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 fordras 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 revisionsberättelsen. 
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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 PWCs 
granskningsrapport.  
 
Ändamålsenlighet 
 
En central del i ändamålsenligheten handlar om att granska hur verksamheten lever upp till 
Kommunfullmäktiges mål. Nya principer för styrning av verksamhet och ekonomi antogs redan 
2011, men det är först nu som resultatet går att studera.  
 
I koncentrat innebär styrprinciperna följande. Kommunfullmäktiges vision är grunden för de mål 
som fastställs. Utifrån visionen fastställer Kommunfullmäktige inriktningsmål. En del av dessa är 
gemensamma och gäller för alla nämnder, andra är specifika för en nämnds verksamhet. 
Motsvarande gäller för resultatmålen. Inriktningsmålen konkretiseras i prioriterade resultatmål. 
En del av dessa är gemensamma och gäller för alla nämnder, andra är specifika för en nämnds 
verksamhet. De nämndsspecifika prioriterade resultatmålen beslutas av nämnd. I syfte att 
fastställa ambitionsnivån för målen och samtidigt skapa möjligheter för en tydlig uppföljning 
kopplas till varje resultatmål indikatorer. Dessa indikatorer ska beskriva önskat resultat.  
 
Revisorerna har studerat den kommungemensamma årsredovisningen och nämndernas 
årsredovisningar, samt i förekommande fall uppföljning av nämndsplaner. Nedan anges 
revisorernas iakttagelser.  
 
Enligt våra bedömningar: 
 

• når indikatorerna målvärdena (budget) i ca 25 procent av fallen. 
 
• är utfallet för 2013 i ca 65 procent* av fallen bättre än fjolårets indikatorvärden. 
 

• görs ingen samlad bedömning för respektive mål.  
 

• är de nämndsspecifika målen otydligt redovisade. 
 

• är analysen bakom måluppfyllelsen begränsat redovisad (vilka interna faktor påverkar 
indikatorerna negativt?). 
 
* ej färdigställda mätningar (eller om mätningar inte genomförts) har exkluderats 
 
En utmaning för oss revisorer varje år är att bedöma måluppfyllelsen. Det finns inga direktiv i 
exempelvis God revisionssed som anger var gränsen går mellan bra och dålig måluppfyllelse. 
Resultatet måste dessutom kopplas till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå. I aktuellt fall har 
åtskilliga indikatorer ett målvärde på 100 procent, vilket ofta kräver stora resurser och insatser för 
verkställande fullt ut. 
 
Då indikatorerna enligt ovan i ca 25 procent av fallen når budgeterat värde, så väljer vi revisorer 
att rekommendera Kommunstyrelsen att diskutera resultatet. Att Kommunfullmäktiges mål 
uppfylls är en av de viktigaste uppgifterna för de verkställande nämnderna och bolagen, vilket 
motiverar att arbetsformerna för detta verkställande dryftas i lämpliga forum. Då åtskilliga 
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indikatorer emellertid visar bättre värden jämfört med 2012, tyder detta på att verksamheten 
redan bedriver ett aktivt utvecklingsarbete.  
 
Utvecklingsarbete måste dock alltid ta sikte på något, och här upplever vi revisorer en otydlighet. 
Vi saknar en definition av vad som krävs för att ett mål ska kunna anses vara helt uppfyllt. I 
årsredovisningen görs inte heller någon samlad bedömning av respektive mål. Då verksamheterna 
ständigt ska ha målen som ledstjärna i det dagliga arbetet är inte denna otydlighet bara ett 
problem när årsredovisningen ska upprättas, enligt vår uppfattning.  
 
I nämndsplanernas uppföljningar görs vissa målbedömningar, men vi finner inte dessa helt 
kompletta, exempelvis kommenteras inte alla mål. Åtskilliga mål saknar också mätvärden, 
undersökningar är inte färdigställda när materialet skickas in. De nämndsspecifika målen 
redovisas inte i den kommungemensamma årsredovisningen, utan varje nämndsplan (och 
respektive uppföljning) får studeras separat. De nämndsspecifika inriktningsmålen anges i 
kommunplanen och i många andra fall speglas kommunplanens innehåll i årsredovisningen, men 
inte på denna punkt. 
 
Vidare, betraktas årsredovisningarna (nämndernas och kommunens gemensamma) upplever vi 
revisorer att det endast i begränsad omfattning redovisas tänkbara orsaker till varför mål och 
indikatorer inte nås. Vi anser att denna analys var mer omfattande förr. Det är viktigt att hinder 
för måluppfyllelse identifieras, så att dessa kan bli föremål för utveckling och åtgärder. 
 
En central aspekt ur ett revisionellt perspektiv är att granska hur målstyrningen har hanterats 
utifrån de styrprinciper som Kommunfullmäktige har antagit. Detta har även koppling till intern 
kontroll. I boken ”Intern kontroll, en del av verksamhets- och ekonomistyrningen” (Haglund, 
Sturesson, Svensson 2005) kan man läsa följande: 
 
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern 
kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som den professionella och 
omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomi och verksamhet. 
 
Nedan anges vissa formuleringar från styrprinciperna, vilka kompletteras med revisorernas 
iakttagelser och bedömningar. 
 
Citat från styrprinciperna: Ett prioriterat resultatmål skall ha ett ettårsperspektiv och bör uppfylla nedanstående 
kriterier: 
 

• Specifikt 
• Mätbart 
• Accepterat 
• Realistiskt 
• Tidsatt 

 
Om kommunens mål studeras görs iakttagelsen att dessa SMART-kritier inte följs fullt ut. För det 
första är vissa mål inte mätbara, vilket tidigare nämnts. Inte sällan krävs resultat från 
undersökningar som inte hinner färdigställas/rapporteras innan målen (indikatorn) ska 
utvärderas.  
 
Kriteriet realistiskt är också värt att nämna i sammanhanget. En del indikatorer kräver ett utfall på 
95-100 % för att anses vara uppnådda, vilket kan innebära att stora resurser är nödvändigt för ett 
gynnsamt resultat. Om realistiska mål sätts, kan detta bidra till god ekonomisk hushållning i 
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verksamheten. (Beträffande realistiska mål är vi revisorer fullt medvetna om att 
Kommunfullmäktiges mål inte är föremål för revisionens granskning, i detta fall åsyftas 
nämndernas ambitioner).  
 
Inom exempelvis nationalekonomi används ibland något som benämns Paretoprincipen, vilken 
innebär att det ofta är mycket resurskrävande att nå toppresultat. Revisionsbolaget PWC som 
granskat årsredovisningen har i granskningsrapporten kommentarer som också tangerar detta. De 
vill exempelvis se en tydligare koppling mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter.  
 
 
 
 
 

 
Bild. Paretoprincipen 
 
Vidare, en annan iakttagelse hittas i Kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan (uppföljning), 
nämndsspecifikt prioriterat resultatmål 1.1: 
 
Det antal elever som fullföljer gymnasieskolan ska öka, detta ska ske årligen. Antalet elever som 
väljer att utbilda sig i Laholm ska även det öka årligen. 
 
Indikator Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 
Andelen elever som 
fullföljer 
gymnasieutbildningen 
inom fyra år. 

84,3% 76% 81,7% 

 
I föreliggande fall är ambitionen enligt målformuleringen att värdet ska öka, men budgetmålet för 
2013 är lägre än föregående år. Samtidigt nås budgetmålet då utfallet 2013 visar på en högre 
andel, men värdet är ändå lägre än utfallet 2012. 
 

Kostnader 

Resultat 
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Revisorerna upplever, som tidigare nämnts, även oklarheter kring när ett mål kan anses 
vara uppfyllt. Varken planeringsdirektiven eller anvisningarna (som kommunledningskontoret 
distribuerar inför varje uppföljning) ger några fingervisningar vad vi kan avläsa.  
 
I Barn- och ungdomsnämndens årsredovisning beräknas måluppfyllelsen för varje mål utifrån 
indikatorernas värden (procentsatser), enligt nedan: 
 
Resultatmål 1:1. Andelen medborgare och brukare som upplever god tillgänglighet och gott 
bemötande ska öka. 
 
Indikator Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 
Jag känner mig 
välkommen till 
förskolan 

96% 100% 99% 

Jag känner mig 
välkommen till 
skolan, förskoleklass 

94% 100% 99% 

Jag känner mig 
välkommen till fritids, 
förskoleklass 

98% 100% 95% 

Jag känner mig 
välkommen till 
skolan, årskurs 1-3 

97% 100% 91% 

Jag känner mig 
välkommen till fritids, 
årskurs 1-3 

96% 100% 93% 

 
 
I nämndens årsredovisning anges följande resultat utifrån bilden ovan: 
 
Målet är inte uppnått (-0,8%). 
 
Revisionen anser det vara något oklart hur denna beräkning genomförts.  
 
Citat från styrprinciperna: Nämnderna skall utifrån riktlinjer och direktiv arbeta fram och besluta om en 
nämndsplan.  
 
Servicenämndens, Miljö- och byggnadsnämndens, Överförmyndarnämndens och 
Laholmsbuktens VA:s verksamheter styrdes under 2013 enbart av de gemensamma målen i 
kommunplanen. Således upprättade inte dessa nämnder några nämndsplaner.  
 
Ovan nämnda nämnder redovisar således respektive verksamhetsår enbart genom att upprätta 
årsredovisning. Vad gäller Servicenämnden blir detta något avvikande, då nämnden ifråga inte har 
någon indikator kopplad till gemensamma prioriterade resultatmål i kommunplanen. 
Servicenämndens årsredovisning belyser således vilka prestationer och aktiviteter som 
genomförts, inte resultatet av dem.  
 
En annan iakttagelse som gjorts är att antalet indikatorer är mycket olika fördelat på respektive 
nämnd. Som nämndes ovan har inte Servicenämndens någon indikator kopplad till sig. Miljö- och 
byggnadsnämnden har 12 indikatorer knutna till sig i kommunplanen.  
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Citat från styrprinciperna: Respektive nämnd lämnar två uppföljningar med prognos för helårsutfallet till 
kommunstyrelsen. Uppföljningarna utgår från ekonomi och verksamhet den 30 april och den 31 augusti.  
 
För att på ett tydligt sätt uppnå syftet med uppföljningarna skall dessa utgå ifrån tillämpliga delar av 
kommunplanen och nämndsplanerna. Därvid är uppföljning av de i planen angivna indikatorer en viktig metod. 
 
Revisorerna noterar att indikatorerna endast i undantagsfall följdes upp i samband med 
uppföljning 1 (30 april). Delårsrapporten (31 augusti) granskades av revisionsbolaget PWC och 
revisorerna instämmer i deras bedömning (citat från granskningsrapport): 
 
I delårsrapporten gör kommunstyrelsen ingen samlad bedömning av fullmäktiges verksamhetsmål. I flera fall 
redovisas ingen prognos ifall målet/indikatorn kommer att uppnås eller inte. Endast 19 av 77 mål/indikatorer 
bedöms uppfyllas för 2013. Det saknas vidare en beskrivning för planerade åtgärder för att nå måluppfyllelsen. 
Utformningen av verksamhetsmässiga mål med betydelse för en god ekonomisk hushållning behöver enligt vår 
bedömning utvecklas i såväl planerings- som uppföljningsarbetet. 
 
Citat från styrprinciperna: Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt detta reglemente 
skall nämnden bland annat varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen.  
 
Överförmyndarnämnden har inte beslutat om en internkontrollplan för 2013.  
 
Övriga iakttagelser beträffande målstyrningen 
 
En del mål integreras i styrdokument och ska också verkställas/nås i största möjliga mån, 
exempelvis: 
 
Politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 för personer med 
funktionsnedsättning 
 
I rubricerat styrdokument anges följande: 
 
För att få ett underlag för bedömning hur väl programmets mål förverkligas, behövs kontinuerlig uppföljning. 
Uppföljning ska ingå som en naturlig del av nämndernas årsredovisningar och bokslut. 
 
Revisorerna kan notera att styrdokumentet och dess mål inte har kommenterats i 
årsredovisningarna.  
 
Vi revisorer gör sammantaget bedömningen att målstyrningen inte fullt ut följer de direktiv som 
anges i Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi har emellertid förståelse för att vissa 
utvecklingsområden föreligger då detta är första året som den nya målstyrningen implementeras 
och går att utvärdera. Revisorerna har också uppmärksammat att Kommunstyrelsen redan under 
marssammanträdet 2014 tagit beslut om förändringar i styrningen.  
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Ekonomi 
 
Nedan finns en sammanställning över årets ekonomiska utveckling. 
 
Nämnd Budgetuppföljning 1 

(jan-apr), prognos, 
tkr 

Delårsuppföljning 
(jan-aug), prognos, 
tkr 

Årsredovisning 
(slutgiltigt utfall), 
tkr 

Kommunstyrelsen 0 +500 +996 
Kultur- och 
utvecklingsnämnden 

-2800 -700 -1007 

Servicenämnden -500 +730 +675 
Barn- och 
ungdomsnämnden 

0 0 +4929 

Socialnämnden -14700 -9200 +3156 
Miljö- och 
byggnadsnämnden 

0 +500 +402 

Överförmyndarnämnd -219 -251 -445 
Laholmsbuktens VA +550 -1095 -1685 
 
Nämndernas sammantagna nettobudgetöverskott uppgick till 10,2 Mkr, vilket kan jämföras med 
2012 års underskott om 22,7 Mkr. Särskilda tilläggsanslag har under året beviljats Kultur- och 
utvecklingsnämnden med ca 1,9 Mkr för merkostnader inom gymnasiesärskolan och 
Socialnämnden med 8,0 Mkr för volymökningar. Summan av nettokostnaderna sjönk med 0,4 
procent 2013, motsvarande siffra var 2012 +6,6 procent. 
 
Kommunens slutgiltiga resultat blev positivt, 41,2 Mkr. Detta är en förbättring med 17,4 Mkr 
jämfört med 2012 års resultat. Budgeterat resultat inklusive kompletteringsbudget och 
tilläggsanslag uppgick till +6,6 Mkr. Differensen mot budget (+34,6 Mkr) förklaras enligt nedan: 
 
Nämndernas verksamhet +10,2 Mkr 
Pensionskostnader -0,9 Mkr 
Nedskrivning av fastigheter -1,5 Mkr 
Avskrivningar +1,7 Mkr 
Skatteintäkter och utjämning +1,9 Mkr 
Finansnetto +4,3 Mkr 
Återbetalning AFA +17,6 Mkr 
Realisationsvinster +3,2 Mkr 
Ersättning kapitalkostnader -3,9 Mkr 
Gemensamma fastighetskostnader +0,7 Mkr 
Arbetsgivaravgifter, ferielöner +0,8 Mkr 
Övrigt +0,5 Mkr 
Summa +34,6 Mkr 
 
Värt att nämna är nämndernas ekonomi, vilken i början av året oroade oss revisorer. Bevisligen 
delades denna oro av Kommunstyrelsen som under majsammanträdet beslutade om 
besparingsåtgärder i form av direktiv och riktlinjer. Det första av sju direktiv berörde personal 
enligt nedan: 
 
Mycket stor restriktivitet ska gälla vid återbesättning av vakanta tjänster. Verksamhetschef ska pröva varje 
ärende. Återbesättning får endast ske då andra alternativ har prövats och de negativa konsekvenserna av att inte 
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genomföra en anställning blir betydande. Personalutskottet ges i uppdrag att snarast utforma detaljerade 
anvisningar för återbesättning av tjänster. 
 
Revisionen följde upp antalet utannonserade tjänster på arbetsförmedlingen under sommaren och 
hösten och enligt våra bedömningar så verkade kommunen anställa ungefär lika mycket personal 
som andra år under samma period. Vi revisorer upplevde det något oklart hur 
besparingsdirektiven skulle följas upp för att säkerställa önskade effekter. 
 
Dock dröjde det inte länge förrän de första signalerna om en förbättrad ekonomisk situation 
nådde revisionen, vilket tydde på att besparingsdirektiv och åtgärdsplaner började ge resultat. På 
central nivå erhölls även besked om att AFA-medel återigen skulle tillfalla kommunen.  
 
Socialnämnden är i sammanhanget värd att nämnas lite extra, då deras inhämtning varit 
framgångsrik. I samband med budgetuppföljningarna träffade revisionen Socialnämnden då ett 
befarat budgetunderskott förelåg. Budgetuppföljning 1 visade på minus 14,7 Mkr och 
budgetuppföljning 2 (delår) angav minus 9,2 Mkr. Socialnämnden kunde vid båda tillfällena 
uppvisa åtgärdsplaner, vilket är ett krav enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper. Då 
årsredovisningen nu anger att underskottet har vänts till ett överskott på 3,2 Mkr tyder det mesta 
på att bland annat åtgärdsplanerna ifråga har verkställts.  
 
Vi anser också att Kommunstyrelsen tog ett ändamålsenligt beslut inom ramen för 
uppsiktsplikten, beträffande ovan nämnda besparingsdirektiv. Revisorerna kan således konstatera 
att nämndsekonomin nu är i balans. 
 
För detaljerad ekonomisk analys och slutsatser från räkenskapsrevision, se granskningsrapport 
från PWC.  
 
Granskning av årsredovisning 
 
Vi revisorer ställer oss i allt väsentligt bakom Granskning av årsredovisning 2013 som PWC 
upprättat, se bilaga.   
 
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. 
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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 och nämnderna 
agerar. 
 
Interkontrollplanerna 
 
Arbetet med interkontrollplanerna har utvecklats. Vi revisorer är av uppfattningen att antalet 
verksamhetsrelaterade kontrollmoment har ökat något, vilket är positivt. Under flera år har vi 
haft synpunkter på att internkontrollplanerna nästan uteslutande har belyst ekonomiska eller 
administrativa riskområden. I sammanhanget kan vi notera att Överförmyndarnämnden saknar 
internkontrollplan för 2013. 
 
Kvalitet och mätningar 
 
Mätningar och undersökningar av exempelvis kundnöjdhet främjar intern kontroll, inte minst 
genom att möjligheterna att kunna ta faktabaserade beslut förbättras. I årsredovisningarna anges 
åtskilliga mätresultat (förutom målrelaterade indikatorer), exempelvis LUPP (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken), medborgarundersökning och kommunens kvalitet i korthet. Vi revisorer ser 
således positivt på att kommunen kontinuerligt mäter viktiga faktorer. Åtskilliga mätetal är 
dessutom högre än kommungenomsnittet i Sverige.  
 
Löne- och medarbetarsamtal 
 
Löne- och medarbetarsamtal nämns sällan i sammanhang med fokus på intern kontroll. Vi 
revisorer är dock av uppfattningen att detta är ett viktigt verktyg för intern kontroll då dessa 
samtal exempelvis belyser hur den enskilda medarbetaren kan bidra till att fullmäktiges mål nås, 
direkt eller indirekt. Under året djupgranskades hanteringen, se sida 22.  
 
Riskanalyser 
 
Enligt reglementet för intern kontroll skall riskanalyser genomföras: 
 
Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 
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Revisionen har inte under året kunna notera några formellt dokumenterade riskanalyser från 
nämnder eller verksamheter, där riskanalysens slutsatser utgör underlag för arbetet. Inte heller 
några centrala anvisningar för hur riskanalyserna skall utformas och struktureras har observerats. 
 
Omvärldsanalyser görs, vilka kan ringa in vissa risker. Revisionen anser det vara något oklart 
huruvida dessa identifierade risker beaktas och förebyggs i vardagen. Kopplingen mellan 
omvärldsanalysen och exempelvis internkontrollplanerna är begränsad, enligt våra bedömningar. 
 
Riskanalys är en viktig metod för att kunna förebygga och motverka att icke önskvärda händelser 
blir realitet. Räddningstjänsten upprättar risk- och sårbarhetsanalyser på ett förtjänstfullt sätt.  
 
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 anser revisorerna att dokumenterade rutiner överlag finns i tillräcklig grad i 
verksamheterna.  
 
Revisionen diskuterade rutiner för fastighetsunderhåll med Servicenämndens och Kultur- och 
utvecklingsnämndens presidium i samband med att renoveringen av bassängerna på 
Folkhälsocentrum debatterades i fullmäktige. Utgångspunkterna för mötet var två framåtriktade 
frågeställningar: 
 

• Har situationen resulterat i lärdomar som kan vara betydelsefulla för framtiden? 
 
• Kommer arbetet med intern kontroll förändras mot bakgrund av uppkommen situation? 
 
Revisionen fick upplysningar om att rutinerna varit föremål för översyn och att vissa förändringar 
i hanteringen redan börjat implementerats. I sammanhanget är det dock värt att nämna pågående 
förändringsprocess med kommunens fastigheter i allmänhet. Inom kort är det Laholmshems AB 
och deras dotterbolag som äger frågan om fastighetsunderhåll på verksamhetslokaler och då är 
det inte osannolikt att rutinerna ses över ytterligare än gång.  
 
I slutet av året uppmärksammades en situation på Mellbystrandsskolan beträffande ljuddämpande 
klassrumsmiljö, vilket också tangerar ovanstående. Kommunchefen genomförde under våren en 
internutredning där vederbörande i rapporten gör bedömningen att bland annat 
dokumentationen i byggprojekten behöver förbättras.  
 
Sammantaget anser revisorerna att den interna kontrollen varit tillräcklig i nämnder och styrelser. 
Vi revisorer rekommenderar dock kommunstyrelsen att diskutera möjligheterna att ta fram 
anvisningar/mallar för riskanalyser så att nämnderna och verksamheterna (inklusive Laholmshem 
AB) erhåller bättre förutsättningar att arbeta med frågan.  
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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 föranleddes av en riskbedömning.  
 
Beredskap för extremt väder 
 
Enligt uppgift var klimatfrågan en av de faktorer som bidrog till att översiktplanen från 2004 
reviderades. Detta tyder på att kommunen är väl medveten om riskerna med de 
klimatförändringar som forskarna inom området signalerar om.   
 
Beredskap för extrema vädersituationer beaktas således i den långsiktiga strategiska planeringen 
samt genom krisledning. I utvärderingsrapporten om stormen Simone anges dock att åtta träd 
föll över väg varav 3 orsakade problem för hemtjänsten, 16 tak lossnade etc. Få respondenter 
anger, i linje med detta, exempel på konkreta praktiska insatser för att reducera effekterna av 
stormar, värmeböljor, extrem nederbörd etc. 
 
En iakttagelse som revisionen också gör är att styrdokumenten inom området är mycket 
omfattande. Exempelvis Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära 
händelser innehåller över hundra sidor. Risk- och sårbarhetsanalysen rymmer också en stor mängd 
information. Det finns då en risk att alla väsentliga delar blir svåra att kommunicera ut till berörda 
verksamheter.  
 
Sammantaget bedömer revisionen att kommunen tar ansvar för eventuella extrema 
vädersituationer i rimlig grad, genom en ändamålsenlig beredskap. Under året har flera kraftiga 
stormoväder drabbat Laholm och enligt räddningstjänsten har krisledningen fungerat väl i 
samtliga fall. 
 
Nyckelpersoner 
 
Revisionen definierar rubricerat begrepp enligt följande: 

Nyckelperson = Medarbetare där anställningsslut (avgång) skulle kunna medföra onormalt stora konsekvenser 
för berörd verksamhet. 

Det finns olika tänkbara situationer som kan resultera i att enskilda medarbetare blir 
nyckelpersoner. Vederbörande: 

- bygger upp omfattande personliga nätverk och kontakter. 

- dokumenterar inte information, sluter muntliga avtal etc. 

- har unik kompetens/unika egenskaper.  

- har unikt ansvar. 

Intervjuade verksamhetsföreträdare instämmer i att det inom kommunen finns medarbetare som 
kan kategoriseras under angiven definition. Dock anses inte frågan vara ett problem av större 
dignitet. Emellertid har alla chefer ett ansvar att säkerställa en ändamålsenlig introduktion för nya 
medarbetare. Däri inkluderas att all relevant information och dokumentation tillhandahålls för 
vederbörande. Direktiv beträffande introduktion finns bland annat angivna i dokumentet PA-
riktlinjer. Under intervjuerna framkom att avgångssamtal ibland genomförs. Revisionen kan dock 
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inte notera några riktlinjer eller rutiner i personalenhetens handlingar för hur dessa ska hanteras 
eller vad som ska tas upp i dessa samtal.  
 
Inom ramen för den grundläggande granskningen har vi också observerat att 
problematiken/riskerna med ”nyckelpersoner” har uppmärksammats och dokumenterats av 
andra aktörer.  
 
Sammantaget väljer revisionen dock att inte utvidga föreliggande förstudie.  
 
Prognostiserade skatteintäkter 
 
Staten svarar för taxering och indrivning av kommunalskattemedel. Kommuner och landsting 
erhåller preliminära kommunalskattemedel under pågående inkomstår. Utbetalningarna baseras 
på det definitiva taxeringsutfallet två år före det aktuella inkomståret, uppräknat med en sk 
uppräkningsfaktor. Uppräkningsfaktorerna uttrycker den prognostiserade förändringen av det 
kommunala skatteunderlaget. Normalt fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för inkomståret 
respektive året före inkomståret i september varje år.  
 
I november/december året efter inkomståret fastställer Skatteverket det slutliga skatteutfallet för 
inkomståret baserat på den slutliga taxeringen. Slutavräkningen, dvs differensen mellan de 
preliminära skattemedlen och den slutliga skatten, regleras likviditetsmässigt i januari andra året 
efter inkomståret.  
 
Förutsättningarna för beräkning av årets skatteintäkter förbättras stegvis från det att regeringen 
året innan fastställt uppräkningsfaktorn för inkomståret (dvs preliminärt skatteunderlag) fram till 
bokslutsdagen. De prognoser som SKL och andra prognosinstitut löpande redovisar, är underlag 
som successivt förbättrar möjligheten till en rättvisande bedömning av årets skatteintäkter. I 
Sverige finns tre bedömare som publicerar skatteunderlagsprognoser, SKL, 
Ekonomistyrningsverket (ESV) och regeringen.  
 
Laholms kommun gör inga egna skatteunderlagsprognoser utan är beroende av exempelvis SKLs 
beräkningar och regeringens uppräkningsfaktor. Det kommer prognoser 5 ggr per år, vilket gör 
att det ständigt finns färska siffror att utgå ifrån i arbetet med budgetberedningen.  
 
Revisionen anser att kommunen hanterar frågan ändamålsenligt. 
 
Tillväxtmålet 
 
Revisionsplanen för 2013 innefattade en kortare granskning beträffande tillväxtmålet och hur 
kommuner arbetar för att nå detta. Då beslut under året togs att flytta fram tillväxtmålet till år 
2025, ansåg revisorerna det mera lämpligt att studera detta inom ramen för den grundläggande 
granskningen. Vid årsskiftet 2013/2014 hade kommunen 23517 invånare. Befolkningsökningen 
under året blev 59 personer att jämföra med en minskning på 12 personer för år 2012. 
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Skolledarnas arbetssituation 
 
En enkät distribuerades till skolledarna (rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer, biträdande 
förskolechefer) under hösten med frågor som berörde förutsättningar, resurser, styrning, intern 
kontroll, stöd etc. Följande iakttagelser gjordes: 
 
Skolledare är överlag nöjda med: Skolledare upplever överlag följande 

utvecklingsområden: 
Nämndens och verksamhetsledningens 
styrning. 

Möjligheterna att förankra och implementera 
lokala styrdokument. 

Stöd och rådgivning från barn- och 
ungdomskontoret. 

Möjligheterna att uppnå tillräcklig kontroll och 
uppföljning av den pedagogiska verksamheten. 

Möjligheterna till kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning. 

Möjligheterna att uppnå tillräcklig kontroll och 
uppföljning av den administrativa 
verksamheten. 

Intern samverkan mellan skolledare inom 
kommunen. 

Nuvarande organisationsstruktur. 

 Mängden och omfattningen av arbetsuppgifter. 
 Materiella förutsättningar såsom IT, lokaler 

etc. 
 
Resultatet i sin helhet indikerar ett tillfredsställande utfall inom vissa delar, samtidigt som andra 
områden är föremål för påtagligt missnöje. Således rekommenderar revisorerna berörda nämnder 
att diskutera frågan om skolledarnas förutsättningar och möjligheter, då Kommunfullmäktige har 
höga ambitioner beträffande barn och unga enligt målen i kommunplanen.  
 
Lokalutnyttjande och internhyressättning 
 
Revisionsplanen för 2013 innefattade en kortare granskning av rubricerat ämnesområde. På 
grund av Laholmshems omorganisation och Servicenämndens upphörande, ansåg revisorerna att 
fastighetsfrågor primärt bör studeras inom ramen för den grundläggande granskningen. Inga 
slutsatser av större vikt föreligger.  
 
Byggprojekt Mellbystrandskolan 
 
Revisionen följer utvecklingen av detta byggprojekt utifrån de relativt nya riktlinjerna för 
investeringar som upprättades 2012. Fokus låg också på hur Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) tillämpas, och inom ramen för den djupgranskning (se separat avsnitt, djupgranskningar) 
som genomfördes togs ett stickprov med koppling till Mellbystrandsskolans om- och tillbyggnad. 
Aktuellt stickprov visar att LOU överlag har efterlevts av Servicenämnden. 
 
Målet barn och unga 
 
Följande målformuleringar anges i kommunplanen: 
 
Inriktningsmål 
 
Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i och leva i. Vi ska ge barn och 
ungdomar likvärdiga förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Vi ska aktivt medverka till att det finns 
förutsättningar för arbete, inflytande, en sund livsstil samt varierad och stimulerad fritid. 
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Nedan anges utfallet enligt årsredovisningen. Som tidigare nämnts saknas samlad målbedömning. 
 
3 av 10  indikatorer når bättre resultat än både målvärde och fjolårets värde. 
 
5 av 10 indikatorer når bättre resultat än fjolårets värde men sämre än målvärdet. 
 
2 av 10  indikatorer när sämre resultat än både målvärde och fjolårets värde. 
 
Revisionen har genomfört intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området från olika 
verksamheter. Respondenterna anser att kommunen tillämpar aktuell lagstiftning inom området 
så att barn och unga erhåller det stöd som efterfrågas/behövs. Detta är bland annat en följd av att 
det finns en definierad organisation som aktivt arbetar med frågor som berör barn och unga.  
 
Trots en strukturerad organisation menar vissa respondenter att det ibland förekommer 
samverkanssvårigheter mellan Barn- och ungdomsverksamheten och Socialtjänsten. Exempelvis 
föreligger oklarheter var skolans och socialtjänstens ansvarsområden har sitt gränssnitt. I 
Socialnämndens uppföljning av nämndsplan anges följande: 
 
I samverkansgruppen mellan socialtjänst, hälso- och sjukvården och skolan arbetas fram och implementeras 
samverkansrutiner och ansvarsfördelning. Under 2013 har en översyn gjorts av rutiner för samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa samt av hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 
Detta tyder på att i verksamhetsledningen är medvetna om problematiken, men att åtgärder också 
vidtas för att motverka situationen.  
 
Beredskap för åldrande befolkning 
 
Enligt kommunala handlingar ökar andelen äldre över 80 år måttligt fram till 2020 i Laholms 
kommun. Därefter sker en kraftig ökning (år 2020 fyller de första fyrtiotalisterna 80 år). Flest 
andel äldre bor i centralorten. Den största ökningen finns i kustområdet. 
 
Det existerar ett styrande dokument inom området, antaget i Kommunfullmäktige 2007, Äldreplan 
för Lahoms kommun 2007-2016. Här anges bland annat: 
 

• Socialnämndens mål och ambitioner 
• Nationell handlingsplan 
• Vad äldre Laholmare kan förvänta sig av äldreomsorgen 
• Ledstjärnor för kommunens medarbetare 
• Handlinsplan för äldreomsorgens utveckling 
 
Enligt intervjuer med politiker och tjänstemän inom området så fyller styrdokumentet fortfarande 
ett syfte, även om äldreplanen ifråga inte är helt färskt. Däremot föreligger en bostadsförsörjningsplan 
antagen i Socialnämnden 2012, och i samband med detta valde man mellan två alternativ, se 
nedan, som i hög grad påverkar förutsättningarna.  
 
1. Laholms kommun har en utbyggnad med 139 nya särskilda boendeplatser fram till 2030 vilket innebär 

att man följer den demografiska utvecklingen och att nyttjandet av särskilda boendeplatser motsvarar 
dagens. 
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2. Laholms kommun bibehåller nuvarande antal platser i särskilt boende och utgår från att effekterna av 
förebyggande och rehabiliterande insatser samt utbyggnad av olika boendeformer för äldre innebär att 
behovet av utökning av särskilda boendeplatser inte uppstår. 

 
Alternativ två antogs och ställer krav på att kommunen arbetar systematiskt och långsiktigt med 
det förebyggande arbetet samt ett differentierat utbud av boendeformer. Respondenterna anser 
att verksamheten har stort fokus på detta, vilket även beskrivs konkret i exempelvis 
Socialnämndens nämndsplan och årsredovisning. I bostadsförsörjningsplanen anges också vikten 
av följsamhet, om behovet av särskilda boendeplatser förändras över tid så måste kommunen ha 
en mark- och planmässig beredskap. 
 
En annan viktig faktor i sammanhanget är den så kallade välfärdsteknologin. Socialnämnden har 
beslutat om en strategi där användandet och utvecklingen av modern teknologi inom samtliga 
verksamheter är den mest angelägna och det högst prioriterade utvecklingsområdet. Strategin 
skulle kunna förbättra produktiviteten samtidigt som stödet och servicen till brukarna utvecklas. 
Strategin inkluderar välfärdsteknologi i form av hjälpmedel till brukarna/kunderna och deras 
anhöriga, såväl som moderna verksamhetssystem för planering, bemanning och dokumentation. 
 
Revisionen bedömer sammantaget att uppgifterna tyder på att området överlag hanteras i linje 
med Kommunfullmäktiges mål och styrdokument. Emellertid krävs det stora satsningar inom det 
förebyggande arbetet, utbyggnad av olika boendeformer och investering i välfärdsteknologi. 
Enligt uppgift fungerar samverkan med Kommunstyrelsen väl, vilket är ytterst viktigt när 
omfattande frågor likt denna ska hanteras, både på kort och lång sikt. 
 
På Socialnämndens marssammanträde 2014 antogs (slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige) 
riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun. Kommunen har, enligt uppgift, behov av ett 
mer differentierat utbud av bostäder för att kunna möta framtida behov. Utveckling av 
trygghetsbostäder kommer att ha stor betydelse för behovet av särskilda boendeplatser i 
framtiden.  
 
Sammantaget väljer revisionen att inte utvidga föreliggande förstudie. Beredskapen är enligt vår 
bedömning i linje med Kommunfullmäktiges ambitioner och lagstiftningens krav.  
 
Halländsk policy (riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd) 
 
Revisionen djupgranskade området 2008 och fann brister i exempelvis intern och extern 
samverkan samt i uppföljningsarbetet kring målgruppen. Med utgångspunkt från detta 
distribuerades en enkät till samtliga skolledare, vilket följdes upp med ett antal intervjuer av 
berörda tjänstemän inom Barn- och ungdomsnämnden samt Socialnämnden. 
 
Enkätresultatet indikerar följande: 
 
- Skolledarna anser att över hälften av medarbetarna har stor eller mycket stor kännedom 
om FN:s barnkonvention (vilken den Halländska policyn utgår ifrån). 

 
- Cirka hälften av skolledarna anser att Samordnade individuella planer (SIP) upprättas i 
begränsad eller i mycket begränsad utsträckning. 

 
- Cirka hälften av respondenterna upplever att samverkan mellan skolan och andra aktörer 
(exempelvis socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnavårdscentral etc) fungerar 
dåligt eller mycket dåligt. 
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I intervjuerna preciseras problematiken med den sistnämnda punkten ovan. Enligt uppgift 
föreligger otydligheter och olika tolkningar kring Barn- och ungdomsnämndens och 
Socialnämndens ansvar, samt vilken nämnd som ska belastas för olika kostnader. För vägledning 
av var ansvarsgränserna dras, finns ett länsövergripande avtal (Ansvarsfördelning och samordning av 
insatser till barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver stöd 
från samhället). Regionens, socialtjänstens och skolans ålägganden definieras, men framkomna 
uppgifter tyder ändå på att oklarheter med ansvars- och kostnadsfördelningen finns. 
 
I enkäten har en del respondenter valt att kommentera punkt två ovan (angående SIP). Vissa 
anser att samordnade individuella planer fyller ett stort syfte i teorin, men inte sällan resulterar 
planerna endast i begränsade effekter i praktiken. En del uppgifter från intervjuerna tyder också 
på att det finns vissa tveksamheter kring hur arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt 
stöd, följs upp generellt. 
 
I sammanhanget bör det också nämnas att det finns en definierad organisation för arbetet 
generellt, vilket tidigare angivits i förstudien om barn och unga. Den strategiska ledningen 
hanteras av chefsgruppen vilken består av kommunchefen, socialchefen, barn- och 
ungdomschefen, kultur- och utvecklingschefen, ekonomichefen och räddningschefen. 
Socialchefen är ansvarig för dagordningen, uppföljningar och förarbete inför chefsgruppsmöten. 
På taktisk nivå finns det fyra grupper som arbetar med individprevention, allmänt förebyggande 
arbete, brottsförebyggande arbete samt internt skydd. 
 
Revisionen gör bedömningen att det föreligger vissa utvecklingsområden utifrån Halländsk 
policy, exempelvis tyder förstudiens resultat på att arbetet med att upprätta samordnade 
individuella planer bör utvecklas.  
 
Bostadslösningar för utsatta grupper 
 
Rubricerad förstudie/kortgranskning har flyttats till revisionsplanen för 2014.  
 
Överförmyndarnämnden 
 
Under året har revisionen haft samtal med Överförmyndarnämnden samt studerat olika 
handlingar (exempelvis beslutsprotokoll, Länsstyrelsens tillsynsrapport etc) med koppling till 
nämnden ifråga. I samband med detta framkommer uppgifter som tyder på att olika 
utvecklingsområden föreligger.  
 
Främst anser revisionen att det är relativt oklart hur deras förvaltningsmodell (Halmstads 
kommun hanterar det operativa) påverkar nämndens förutsättningar att bli styrd från Laholms 
kommun. Revisionen kan exempelvis inte notera att någon internkontrollplan finns upprättad för 
Överförmyndarnämnden. Det finns även en risk att ekonomistyrningen behöver utvecklas då 
stora budgetöverskridande (procentuellt) erhållits flera år i rad (revisionen har dock 
uppmärksammat att Kommunfullmäktige beviljat en höjning av anslaget inför 2014). Enligt 
uppgift upplever nämnden också vissa svårigheter med att rekrytera ställföreträdare i kommunen.  
 
Revisionen ska, med anledning av ovanstående, fortsätta hålla kontakt med 
Överförmyndarnämnden under 2014. Primärt är det nämndens internkontroll och styrning som 
bör bli föremål för diskussion och utveckling.  
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Djupgranskningar 
 
Under året genomfördes två djupgranskningar enligt nedan. Båda redovisades muntligt i 
kommunfullmäktige.  
 
Medarbetarsamtal 
 
Medarbetarsamtalet kan, vid ändamålsenligt genomförande, vara en viktig aktivitet i kontakten 
och relationen mellan chef och anställd. I medarbetarenkäten från personalenheten 2012 ställdes 
frågor kring medarbetarsamtal och slutsatsen blev att andelen som haft medarbetarsamtal de 
senaste 12 månaderna uppgick till 89%, vilket är en ökning med nio procentenheter jämfört med 
2010. Trots denna positiva utveckling önskade revisionen fördjupa analysen genom att granska 
om riktlinjerna kring medarbetarsamtal efterlevs.  

Riskbedömning 

Tänkbara konsekvenser av en icke 
ändamålsenlig hantering av 
medarbetarsamtal: 

Sannolikheten för en icke ändamålsenlig 
hantering påverkas bland annat av följande 
faktorer: 

• Styrdokument såsom exempelvis 
personalpolicy och lönepolicy riskerar 
att inte tillämpas fullt ut. 

 
• Medarbetarnas yrkesmässiga mål 
riskerar att inte överensstämma med de 
politiska målsättningarna. 

 
• Det kan uppstå svårigheter med att 
kartlägga medarbetarnas 
kompetensutvecklingsbehov. 

 
• Medarbetare kan känna sig 
bortprioriterade/oviktiga.  

• Medarbetarsamtal följs sällan upp i 
internkontrollplanerna. 

 
• Regelverkens förankring kan vara 
begränsad (se genomförd 
djupgranskning om styrdokument). 

 
• Chefer kan stundtals ha hög 
arbetsbelastning, vilket ibland tvingar 
fram omprioriteringar. 

 
• Det finns inga politiska mål där 
medarbetarsamtal nämns specifikt. 

 
• Medarbetarsamtal kan vara svåra och 
känsliga, vilket möjligtvis försämrar 
förutsättningarna för en ändamålsenlig 
hantering.   

 
 
Syfte 
 
Motivet till aktuell djupgranskning var att få svar på nedan angivna revisionsfråga: 
 
Hur ändamålsenlig är hanteringen av medarbetarsamtal inom Laholms kommun? 
 
En ändamålsenlig hantering innebär att regelverket (exempelvis riktlinjer i policy) tillämpas.  
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Resultat 
 
Följande iakttagelser gjordes: 
 

• Resultatet indikerar att hanteringen av medarbetarsamtal överlag är ändamålsenlig.  
 
• För att erhålla en helhetsbild över de direktiv/rekommendationer som kommunen anger 
för medarbetarsamtal, krävs det att olika dokument studeras, vilket kan göra 
informationsinhämtningen svårhanterlig. 

 
• Enligt enkätresultatet är 87 % av respondenterna nöjda eller mycket nöjda med 
informationen (syfte, innehåll, upplägg, tid etc) som skickades ut inför det senaste 
medarbetarsamtalet. 

 
• Enkätutfallet visar att det överlag diskuteras yrkesmässiga mål, kompetensutveckling och 
arbetsmiljö under medarbetarsamtal. Arbetsmiljö är det vanligaste samtalsämnet enligt 
resultatet. 

 
• Uppgifter om bisysslor inhämtas i mycket ringa omfattning, endast 9 % av 
medarbetarsamtalen berörde frågan, vilket är ett krav från styrdokumentet ”riktlinjer för 
bisysslor”. 

 
• Mer än var tredje medarbetare riskerar att inte ha en utvecklingsplan. Chefer upplever en 
viss otydlighet kring hur utvecklingsplaner ska upprättas i termer av struktur och format. 

 
• Enligt enkätresultatet anser 54 % av respondenterna att medarbetarsamtalet har 
begränsad eller mycket begränsad påverkan på arbetssituationen.  

 
• Intervjuade chefer anser överlag att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna 
förbereda, genomföra och efterarbeta medarbetarsamtal i tillfredsställande utsträckning. 

 
Revisionens rapport resulterade i ett kvalitetssäkringsarbete med förbättrade riktlinjer för 
medarbetar- och lönesamtal. Ett styrdokument antogs i augusti 2013.  
 
Lagen om offentlig upphandling 
 
Revisionsbolaget KPMG utförde, efter upphandling, rubricerad djupgranskning. Till grund för 
resultat och slutsatser låg ett antal stickprov.  
 
Syftet med revisionsprojektet var att erhålla svar på nedan angivna frågor;  
 
- Har kommunen en ändamålsenlig organisation för arbetet med inköp och upphandlingar?  

- I vilken omfattning används upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret?  

- Hur hanteras upphandlingar i storleksordningen 300 000 kr – 1 mnkr?  

- Har man fullgod dokumentation av företagna upphandlingar?  

- Vilka uppföljningar görs av det som köps in?  
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Kommunrevisionen ställer sig bakom de rekommendationer, till Kommunstyrelsen och 
Laholmshem AB, som angavs i rapporten: 
 
- Uppdatera dokumenthanteringsplaner och ta fram enhetliga rutiner för dokumenthantering av 
upphandlingsärenden,  

- Laholmshem AB beslutar om en arkivbeskrivning och arkivförteckning samt uppdaterar 
dokumenthanteringspolicyn vad gäller upphandlingsärenden,  

- Laholmshem AB inför rutiner för att registrera handlingar i upphandlingsärenden, förtydligande 
av beloppsgränser för VD:s beslutanderätt samt rutiner för att protokollföra val av leverantör,  

- Följa upp upphandlingsfunktionens organisation när den fulltaliga konstellationen 
implementerats,  

- Interna kontroller genomförs inom upphandlingsområdet,  

- Införa rutiner för avtalsuppföljning.  
 
Kommunstyrelsen ska rapportera senast i juni 2014 avseende eventuella vidtagna åtgärder. 
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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  

 
 producera material, verktyg, checklistor etc för det praktiska granskningsarbetet 

 
En viktig organisation är STAREV, där alla medlemmarna representerar en kommun med eget 
revisionskontor. STAREV arrangerar två nationella konferenser per år, bland annat är matnyttiga 
föreläsningar om revision alltid på agendan. Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra 
kommunrevisioner är också betydelsefullt för vår egen utveckling.  
 
Vidare, 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 utifrån ett barnperspektiv samt intern kontroll. Utbildning arrangeras ofta av SKL eller 
revisionsbolag.  
 
Revisionens sakkunniga biträde handleds kontinuerligt av revisionschefen i Helsingborgs 
kommun. Projektplaner, revisionsrapporter och föreliggande årsredogörelse har kvalitetssäkrats 
via vederbörande.  
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