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Granskning av intern kontroll 

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. Granskningen visar att det 
inte genomförs några strukturerade eller dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser.  Vidare 
konstateras att nämnderna inte är delaktiga vid framtagandet av de slutliga internkontrollplanerna.  Efter 
att nämnderna tagit beslut om sina planer kompletteras de på tjänstemannanivå med mer detaljerade 
kontrollpunkter.  Gällande bolagen visar granskningen att Laholmshem AB inte arbetar systematiskt 
utifrån vedertagen norm med intern kontroll. Det finns dock planer på att göra detta inför 2016.   
 
Efter genomförd revision gör vi följande bedömningar:  
 

 Rutiner för antagande i nämnder och rapportering till kommunstyrelsen fungerar väl. Vi 
bedömer dock att den politiska styrningen är otillräcklig.  

 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 genomför ingen utifrån 
vedertagen norm systematisk intern kontroll. 

 Några strukturerade eller dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser genomförs inte.  
 På tjänstemannanivå finns det en utveckling av planens innehåll. Hur kommunen arbetar med 

intern kontroll har dock inte utvecklats.  
 Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas kontrollplaner och uppföljning är tillräcklig 

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. 

 
Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds 

härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 30 

januari 2016.  
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