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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun genomfört en 
granskning av kommunens internkontrollarbete. Granskningens syfte har varit att belysa hur 
kommunstyrelsen leder och följer upp internkontrollarbetet i fråga om planer, dokumentation 
och uppföljning samt granska hur nämnder och det helägda kommunala bolaget utför och 
följer upp sin internkontroll. 
 
Vår sammantagna bedömning är att Laholms kommun inte har en tillfredställande intern 
kontroll. Bristerna finns i risk- och väsentlighetsanalysen och i den politiska styrningen. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
   
 Det genomförs inte några strukturerade eller dokumenterade risk- och 

väsentlighetsanalyser. 

 Nämnderna är inte delaktiga vid framtagandet av internkontrollplaner.  Efter att 

nämnderna tagit beslut om sina planer kompletteras de på tjänstemannanivå med mer 

detaljerade kontrollpunkter.  

 Laholmshem AB arbetar inte systematiskt utifrån vedertagen norm med intern kontroll. 

Det finns dock planer på att göra detta inför 2016.  

  

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

 kommunstyrelsen att säkerställa att reglementet för intern kontroll antas som ett 

ägardirektiv på de kommunala bolagens bolagsstämmor, 

 de kommunala bolagen att införa ett systematiskt arbete med intern kontroll i enlighet 

med vedertagen norm samt att arbetet dokumenteras, 

 nämnderna att se över organisationen för intern kontroll med målet att fler politiker och 

medarbetare ska involveras,  

 nämnderna att involvera sig i och besluta kring en komplett internkontrollplan, 

 nämnderna att införa risk- och väsentlighetsanalys som ett moment i 

internkontrollarbetet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunstyrelen ska i enlighet med kommunallagen (KL) 6 kap. ha uppsikt över nämnder-
nas verksamhet. Nämnderna ska var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att deras in-
ternkontroll är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
 
I syfte att möta lagkravet har flertalet kommuner och landsting antagit ett reglemente för in-
tern kontroll som anger ansvar, organisation och metoder för genomförande. 
 
EY har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt och hantering av intern kontroll i Laholms kommun. 

2.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte har varit att belysa hur kommunstyrelsen leder och följer upp internkon-
trollarbetet i fråga om planer, dokumentation och uppföljning samt granska hur nämnder utför 
och följer upp intern kontroll. 
 
Granskningen avser även det helägda kommunala bolaget Laholmshem AB. Kommunfastig-
heter i Laholm AB är ett dotterbolag till Laholmshem AB och bildades under 2015. Kommun-
fastigheter i Laholm AB hanteras inte inom ramarna för denna granskning. 

2.3. Revisionsfrågor 

 Hur arbetar ansvariga nämnder och bolagsstyrelser med intern kontroll? Hur har arbetet 
med intern kontroll beretts och beslutats? 

 Omfattar internkontrollplanerna hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagens 
verksamhet? 

 Genomförs riskanalyser för verksamheten?  
 Finns en utveckling i internkontrollarbetet sett över en tidsperiod om tre år? 
 Hur sker uppföljning och uppsikt av intern kontroll? 

2.4. Tillvägagångssätt 

Granskningen grundas på intervjuer med ansvariga tjänstemän inom kommunen och 
dokumentstudier av aktuella dokument gällande kommunsstyrelsens och nämndernas 
internkontrollarbete. Intervjuer har genomförts med kanslichef/kommunjurist, ekonomichef 
och kvalitetsstrateg på kommunledningskontoret, miljöchef, samhällsbyggnadschef, ekonom 
och kvalitetsstrateg på kultur- och utvecklingsförvaltningen, ekonom och kvalitetschef på 
socialförvaltningen samt utbildningschef och ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen. 
Ekonomichefen på Laholmshem AB har även intervjuats via telefon. Se bilaga 1 för lista över 
intervjupersoner.  
 
Samtliga intervjuade tjänstemän har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
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2.5. Revisionskriterier 

 Kommunallag (1991:900) 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska dessutom ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
företagsform1. Av 6 kap. 2 § KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos 
fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. I 
4 § samma kapitel finns bestämmelser som anger styrelsens åtaganden att bereda eller yttra 
sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Vidare ska styrelsen verkställa fullmäktiges 
beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. 
 
Av 6 kap. 7 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift 
att genomföra alla de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna skall också tillse 
att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 
 
 COSO-modellen 
Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen2. Denna beskrivs i bilaga 2. 
 
 Reglemente för intern kontroll, reviderad KF § 86 2015-05-26 

Arbetet med intern kontroll utgår från det reglemente som antogs av kommunfullmäktige 
2003. Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det 
finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har även ansvaret för att nämndövergripande 
reglementen, regler och anvisningar upprättas. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska därmed tillse att organsation för intern 
kontroll upprättas och att regler och anvisningar antas. 
 
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs verka för 
dessa.  
 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur internkontrollen fungerar i de kommunägda 
företagen genom att årligen uppmana dem att lämna in en rapport över hur internkontrollen 
fungerar. I reglementet för intern kontroll står det dessutom att nämnden ska som grund för 
sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 
  

                                                
1 I enlighet med KL 3 kap §§ 17-18 
2 COSO-modellen: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  
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3. Resultat av granskningen 

I avsnittet nedan presenteras granskningsresultatet. Resultatet presenteras i samma ordning 
som revisionsfrågorna i 2.3. Varje revisionsfråga besvaras uppdelat i iakttagelser och be-
dömningar.  

3.1. Intern kontroll – beslut och beredning 

 Iakttagelser 

Internkontrollarbetet i Laholms kommun organiseras utifrån reglementet för intern kontroll3. I 
enlighet med reglementet har varje verksamhetschef ansvar för att konkreta regler och anvis-
ningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprättas. Vidare ska verksamheten se 
till att kunskapen om regler och anvisningar sprids i organisationen. Verksamhetschefen ska 
löpande rapportera till ansvarig nämnd om huruvida internkontrollen fungerar. Av intervjuerna 
framgår det att en stor del av arbetet med intern kontroll sker i samarbete mellan nämnderna. 
Tjänstemän träffas och arbetar tillsammans fram gemensamma kontrollpunkter4. Se bilaga 4 
för en sammanställning över vilka delar i kommunens internkontrollarbete som dokumente-
ras. 
 
Alla nämnder tar i december beslut om kommande års kontrollplaner. När nämnderna tar be-
slut innehåller planerna kontrollmoment som i stora drag är samma varje år.  
 
I inledningen av innevarande år kompletterar tjänstemännen de politiskt antagna kontrollmo-
menten i kontrollplanen med mer detaljerade kontrollpunkter. Se bild 1 för exempel.  
 

Kontrollmoment 
Politiskt beslutade 

Kontrollpunkter 
Komplettering på tjänstemannanivå 

Leverantörsfakturor 
Att fakturorna är korrekta 
enligt kommunens ”attest 
och kontroll” reglemente. 
 

 
Rutinbeskrivning – Drivmedelskort inom Laholms kommuns 
verksamheter 
 
Kontroll av för sent betalda fakturor 
 

Bild 1: exempel på vad som beslutas av politiker och tjänstemän 

 
 
Uppföljningen av intern kontroll ska enligt reglementet för intern kontroll löpande rapporteras 
till ansvarig nämnd i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Nämnden ska se-
dan i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 
av intern kontroll till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Enligt inter-
vjuerna genomförs kontrollerna löpande i enlighet med planerna. Rapporteringen av uppfölj-
ningen sker emellertid en gång om året och inte löpande. Det är inte fastställt i planerna när 
kontrollpunkterna ska rapporteras till nämnden utan bara när kontrollerna ska genomföras.  
 
 
 

                                                
3 Reviderad KF 2015-05-28, § 86 
4 Termen kontrollpunkt används inte i kommunen utan det är en term vi använder för att beskriva att tjänstemännen har tagit 

fram mer detaljerade punkter än de som fanns när kontrollmomenten antogs. 
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 Bedömning 

Vi bedömer att det kommunövergripande samarbetet kring intern kontroll minskar sårbar-
heten inom de enskilda nämnderna och ökar möjligheten för kunskapsspridning. Nämnder-
nas kontroller är dessutom systematiska och dokumenterade. 
 
En förutsättning för att de förtroendevalda ska kunna stå till svars för internkontrollen är att 
de har varit med och beslutat om och om möjligt deltagit vid framtagandet av innehållet i pla-
nen. Vi bedömer att bristen på politiska beslut gällande planens kontrollpunkter innebär en 
otillräcklig politisk förankring. Vi rekommenderar därför nämnderna att involvera sig i och be-
sluta kring en komplett internkontrollplan.  
 
Vi bedömer att nämndernas rutiner för antagandet av kontrollplaner och uppföljning fungerar 
väl. När rapportering till nämnden sker en gång per år förlorar man emellertid möjligheten till 
att bidra till en löpande dialog kring intern kontroll. Tätare rapportering av de kontroller som 
genomförs under året kan leda till större insyn och en ökad förståelse för processen.  

3.2. Internkontrollplanernas omfattning 

 Iakttagelse 

Internkontrollplanerna i Laholm är uppdelade i tre områden: ekonomiadministrativa rutiner, 
verksamhetsspecifika rutiner och systemkontroller. De verksamhetsspecifika rutinerna ska 
omfatta verksamheten medan övriga områden är kommunövergripande. De kommunövergri-
pande områdena är samma varje år.  
 
I reglementet för intern kontroll står det att kommunstyrelsen årligen ska inhämta rapport 
över hur internkontrollen fungerar i de kommunägda bolagen. Reglementet har aldrig varit 

uppe på Laholmshem AB:s bolagstämma. I ägardirektivet står det: Bolaget ska i tillämpliga 
delar följa kommunens styrdokument, policys och andra riktlinjer. Det är kommunstyrel-
sens ansvar att se till att styrande dokument som ska gälla även för bolagen hanteras på bo-
lagsstämman eller på annat sätt görs styrande. Laholmshem AB har ingen internkontrollplan. 
Det finns dock planer på att inleda ett systematiskt arbete med intern kontroll. Målet är att en 
internkontrollplan ska antas inför 2016.  

 Bedömning 

Laholms kommun har kommit en bit i arbetet med att se till att internkontrollplanerna omfattar 
all verksamhet och inte bara det ekonomiska området. Vår bedömning är dock att planerna 
hade kunnat förankras bättre i verksamheterna genom att till exempel i risk- och väsentlig-
hetsanalysen involverar medarbetare längre ut i organisationen. Det skulle kunna ge fler di-
mensioner till den slutliga planen och sprida förståelsen för vikten och vinsten med ett intern-
kontrollarbete. Till exempel saknar vi genomgående fler kontrollpunkter inom HR-området 
och eftersom det saknas en bruttolista så kan vi inte avgöra om dessa risker har övervägts. 
Vi rekommenderar därför nämnderna att se över sin organisation för intern kontroll med må-
let att fler politiker och medarbetare ska involveras.  
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt att reglementet för intern kontroll som an-
togs 2003 gäller för bolagen. Skrivningen i ägardirektiven är allmänt formulerad och lämnar 
till bolagen att bedöma vad som är tillämpligt. Att kommunstyrelsen inte förrän maj 2015 be-
gärt in en kontrollplan tydliggör att uppsikten brustit. Vi rekommenderar att reglementet för 
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intern kontroll behandlas på de kommunala bolagens bolagsstämmor och att bolagen inför 
ett systematiskt arbete med intern kontroll.  

3.3. Risk- och väsentlighetsanalyser 

 Iakttagelser 

Varje nämnd har i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll, skyldighet att lö-
pande följa upp och styra internkontrollarbetet. Vidare ska nämnden, som grund för sin styr-
ning, genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Av intervjuerna framgår det att tjänstemän-
nen tar fram kontrollpunkterna utifrån en risk- och väsentlighetssynvinkel. Någon strukturerad 
eller dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomförs dock inte och det finns inte nå-
gon så kallad bruttolista där alla övervägda risker finns samlade.  

 Bedömning 

Vi bedömer att kvalitén i kommunens arbete med intern kontroll skulle förbättras om nämn-
derna genomförde risk- och väsentlighetsanalyser utifrån en vedertagen modell. De förtroen-
devalda bör dessutom involveras i analysen. Vi rekommenderar därför nämnderna att införa 
risk- och väsentlighetsanalys som ett moment i internkontrollarbetet.  

3.4. Internkontrollarbetets utveckling 

 Iakttagelser 

Enligt de intervjuade har det inte genomförts något utvecklingsarbete de senaste tre åren. 
Det finns dock en öppenhet för att förändra arbetssättet och funderingar kring möjliga förbätt-
ringar. Den senaste förändringen i arbetet var när kommunen började införa andra punkter 
än ekonomiska i kontrollplanen. Sedan dess har utvecklingen skett stegvis med viss inspirat-
ion från COSO-modellen. De politiskt beslutade kontrollmomenten är med vissa undantag 
samma i kontrollplanerna under åren 2013-2015 medan kontrollpunkterna varierar. 

 Bedömning 

Även om arbetet med intern kontroll inte förändrats de senaste åren bedömer vi att det finns 
goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att införa strukturerade och dokumente-
rade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen höja kvalitén i hela kommu-
nens arbete med intern kontroll och koncentrera arbetet mot de största riskområdena som 
identifieras.   

3.5. Uppföljning och uppsikt 

 Iakttagelse 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll och 
för att nämndsövergripande reglementen, regler och anvisningar upprättas. Kommunstyrel-
sens ska även informera sig om hur internkontrollen fungerar i de kommunägda företagen. I 
kommunstyrelsens reglemente senast ändrat 31 mars 2015 står det att styrelsen ska följa 
hur internkontrollen sköts i nämnderna. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verk-
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samhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen tar upp uppföljningen av intern-
kontrollplanerna årligen. Kommunstyrelsen begärde för första gången in internkontrollplan 
från Laholmshem AB den 12 maj 2015 då kommunstyrelsen i § 117 beslutade att anmoda 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB att till kommunstyrelsen årligen senast 
före utgången av december lämna internkontrollplan för nästföljande år samt senast före ut-
gången av februari lämna rapport om uppföljningen av föregående års internkontrollplan. 
 
Det finns rutiner för uppföljning och i vissa fall mallar för insamling av underlag, se bilaga 3 
för exempel. Det finns kontrollpunkter som inte följts upp, information om detta har då an-
tecknats i uppföljningen och kontrollpunkterna har flyttats över till nästa år.  

 Bedömning 

Vi bedömer att nämnderna genomför uppföljningen i enlighet med planen och att det finns en 
samlad syn om vikten av intern kontroll. I de fall en del kontrollpunkter inte har följts upp, har 
det enligt vår mening funnits godtagbara anledningar och uppföljningen har genomförts året 
efter. Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas kontrollplaner och uppföljning är tillräcklig 
medan uppsikten över bolagen har brustit.  
 
Att internkontrollarbetet genomförs i sammarbete mellan tjänstemännen från kommunens 
olika verksamheter och från kommunledningskontoret ger god insyn i varandras processer 
och ett likformat arbetstätt. 
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammantagna bedömning är att Laholms kommun inte har en tillfredställande intern 
kontroll. Bedömningen grundar sig i avsaknad av en dokumenterad och strukturerad risk- 
och väsentlighetsanalys och i en otillräcklig politisk styrning.   

 

Hur arbetar ansvariga nämnder och bolags-
styrelser med intern kontroll? Hur har arbe-
tet med intern kontroll beretts och beslu-
tats? 

 

Rutiner för antagande i nämnder och rap-
portering till kommunstyrelsen fungerar väl. 
Vi bedömer dock att den politiska styr-
ningen är otillräcklig.  

Omfattar internkontrollplanerna hela den 
kommunala verksamheten, inklusive bola-
gens verksamhet? 

 

Planerna hade kunnat förankras bättre i 
verksamheten och på så sätt fått en större 
omfattning. Laholmshem AB omfattas inte 
av reglementet för intern kontroll och ge-
nomför ingen utifrån vedertagen norm sys-
tematisk intern kontroll. 

Genomförs riskanalyser för verksamheten?  

 

Några strukturerade eller dokumenterade 
risk- och väsentlighetsanalyser genomförs 
inte.  

Finns en utveckling i internkontrollarbetet 
sett över en tidsperiod om tre år? 

På tjänstemannanivå finns det en utveckling 
av planens innehåll. Hur kommunen arbetar 
med intern kontroll har dock inte utvecklats.  

Hur sker uppföljning och uppsikt av intern 
kontroll? 

Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder-
nas kontrollplaner och uppföljning är tillräck-
lig medan uppsikten över bolagen brister. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

 kommunstyrelsen att säkerställa att reglementet för intern kontroll antas som ett 

ägardirektiv på de kommunala bolagens bolagsstämmor, 

 de kommunala bolagen att införa ett systematiskt arbete med intern kontroll i enlighet 

med vedertagen norm samt att arbetet dokumenteras, 

 nämnderna att se över organisationen för intern kontroll med målet att fler politiker och 

medarbetare ska involveras,  

 nämnderna att involvera sig i och besluta kring en komplett internkontrollplan, 

 nämnderna att införa risk- och väsentlighetsanalys som ett moment i 

internkontrollarbetet. 

 

Laholms kommun, den 14 oktober 2015 

 
 
Malin Lundberg   Anna Hammarsten 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
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EY    EY
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Bilaga 1 Källförteckning 
 
Intervjuade 

 Bo Erlandsson, kommunjurist 

 Ingemar Nilsson, ekonomichef 

 Kristina Rosendahl, kvalitetsstrateg 

 Torsten Kind, miljöchef 

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef 

 Bodil Nordstrand, kvalitetschef, socialförvaltningen 

 Agneta Wesslén, kvalitetsstrateg, kultur- och utvecklingsförvaltningen 

 Louise Robertsson, ekonom, kultur- och utvecklingsförvaltningen 

 Katarina Rikse, ekonom, socialnämnden 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom, barn- och ungdomsförvaltningen 

 Ingvar Folkesson, ekonomichef Laholmshem AB 

 

Dokumentation 

 Reglemente för intern kontroll, KF 2015-05-28, §86 

 Internkontrollplaner 2013, 2014 och 2015 

 Rapporter intern kontroll för 2013 och 2014 

 Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder mellan 2013-01-01 – 2015-09-22  
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Bilaga 2 – COSO-modellen 
 
Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 

kontrollen är den s.k. COSO-modellen5. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en 

process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge 

rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

För att förbättra den interna styrningen och internkontrollen har fem centrala komponenter 

identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 

varandra framgår av figuren. 

Kontrollmiljön 

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 

medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 

ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 

kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 

vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 

medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 

målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskvärdering 

Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 

värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika 

nivåer som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av 

relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska 

hanteras. Eftersom ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och 

verksamhetsmässiga villkor kommer att förändras, behövs mekanismer för att identifiera och 

hantera de särskilda risker som är förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid 

dokumenteras i syfte att förtydliga systematiken i internkontrollarbetet. 

                                                
5 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

Riskvärdering Kontrollaktivitet   
Uppföljning och   

utvärdering   

Kontrollmiljö  
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Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens 

direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera 

risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela 

organisationen, på alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika 

slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av 

verksamhetens resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och 

uppgifter. 

Information och kommunikation 

Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 

sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Informationssystem genererar 

rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 

regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. De anställda måste 

förstå sin egen roll i det interna styr- och kontrollsystemet samt hur enskilda aktiviteter 

påverkar andras arbete. De måste ha en kanal för att kommunicera betydelsefull information 

uppåt.  

Uppföljning och utvärdering 

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 

som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande 

övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 

dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens 

gång.  

Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 

sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr- 

och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 

grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 

kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 

organisationen. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Sammanställning av nämnders dokumenterade internkontrollarbete 

 Organi-
sation 
& anvis-
ningar 

ROV* 
2013 

IK-plan 
2013  

Uppfölj-
ning 
2013  

ROV* 
2014 

IK-plan 
2014 

Uppfölj-
ning 
2014 

ROV* 
2015 

IK-plan 
2015 

Kommun-
styrelsen 

√  √ √  √ √  √ 

Barn- och 
ungdoms-
nämnden 

√  √ √  √ √  √ 

Kultur- och 
utveckl-
ingsnämn-
den 

√  √ √  √ √  √ 

Miljö- och 
byggnads-
nämnden 

√  √ √  √ √  √ 

Social-
nämnden 

√  √ √  √ √  √ 

Laholms-
hem AB 

         

Teckenförklaring till tabell ovan: √ = föreligger, * ROV – Risk- och väsentlighetsanalys 
 

 


