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§ 20 Dnr 2015-000458  

 

Granskning av kommunens internkontrollarbete 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen svarar kommunrevisorerna att styrelsen anser 

att den genom sitt beslut den 12 maj 2015, § 117, om att Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB varje år ska lämna 

sina interkontrollplaner till styrelsen och även rapportera till sty-

relsen hur interkontrollplanerna följts upp har säkerställt att kom-

munens reglemente för intern kontroll tillämpas hos bolagen. 

 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ut-

veckla och förbättra den interna kontrollen i enlighet med före-

liggande uppdragsbeställning. 

 

3. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att ge sina 

verksamheter motsvarande uppdrag om utveckling av respektive 

nämnds interna kontroll. 

 

4. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 

angående granskning av internkontrollarbetet hos kommunen och 

Laholmshem AB. 

 

Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning av gransk-

ningsrapporten senast den 30 januari 2016. 

 

Kommunrevisionen rekommenderar: 

 kommunstyrelsen att säkerställa att reglementet för intern kon-

troll antas som ett ägardirektiv på de kommunala bolagens bo-

lagsstämmor, 

 de kommunala bolagen att införa ett systematiskt arbete med in-

tern kontroll i enlighet med vedertagen norm samt att arbetet do-

kumenteras, 

 nämnderna att se över organisationen för intern kontroll med må-

let att fler politiker och medarbetare ska involveras, 

 nämnderna att involvera sig i och besluta kring en komplett in-

ternkontrollplan, 

 

  forts 
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 nämnderna att införa risk- och väsentlighetsanalys som ett mo-

ment i internkontrollarbetet. 

   

Kommunledningskontoret konstaterar när det gäller frågan om in-

ternkontrollreglementets tillämplighet på kommunens bolag att kom-

munstyrelsen den 12 maj 2015, § 117, i samband med yttrande över 

en annan revisionsrapport angående granskning av kommunstyrel-

sens uppsiktsplikt, har anmodat Laholmshem AB och Kommunfas-

tigheter i Laholm AB att till kommunstyrelsen årligen senast före ut-

gången av december lämna internkontrollplan för nästföljande år 

samt senast före utgången av februari lämna rapport om uppfölj-

ningen av föregående års internkontrollplan. 

 

Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsen genom sitt 

senaste beslut om att bolagen varje år ska lämna sina interkontroll-

planer till styrelsen och även rapportera till styrelsen hur interkon-

trollplanerna följts upp har säkerställt att kommunens reglemente för 

intern kontroll tillämpas hos bolagen. Enligt kommunledningskon-

torets uppfattning saknas det därför anledning att ge bolagen ett sär-

skilt stämmodirektiv om att så är fallet. 

 

När det gäller revisionssynpunkterna om behovet av utveckling av 

kommunens internkontrollarbete föreslår kommunledningskontoret 

att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att under 2016 förbättra 

och utveckla den interna kontrollen som en del av det kommande 

ledningssystemet i enlighet med en framtagen uppdragsbeställning. 

 

Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen re-

kommenderar övriga nämnder att ge sina verksamheter motsvarande 

uppdrag om utveckling av respektive nämnds interna kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 januari 2016 § 20. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 dec 2015. 

Uppdragsbeställning - Utveckling av den interna kontrollen. 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och ut-

vecklingsnämnden, miljö-. och byggnadsnämnden, socialnämnden     
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Kommunstyrelsen 

 

  

 
 

Granskning av intern kontroll 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen svarar kommunrevisorerna att styrelsen anser att den genom sitt beslut 

den 12 maj 2015, § 117, om att Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

varje år ska lämna sina interkontrollplaner till styrelsen och även rapportera till styrelsen hur 

interkontrollplanerna följts upp har säkerställt att kommunens reglemente för intern kontroll 

tillämpas hos bolagen. 

 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla och förbättra den 

interna kontrollen i enlighet med föreliggande uppdragsbeställning. 

 

3. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att ge sina verksamheter motsvarande 

uppdrag om utveckling av respektive nämnds interna kontroll. 

 

4. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående granskning av 

internkontrollarbetet hos kommunen och Laholmshem AB. Revisionen begär kommunstyrelsens 

svar med anledning av granskningsrapporten senast den 30 januari 2016. 

 

I granskningen redovisas följande bedömningar: 

- Rutiner för antagande i nämnder och rapportering till kommunstyrelsen fungerar väl, dock är 

den politiska styrningen 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. 

 

Kommunrevisionen rekommenderar: 

- kommunstyrelsen att säkerställa att reglementet för intern kontroll antas som ett ägardirektiv 

på de kommunala bolagens bolagsstämmor, 
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- 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 med-

arbetare ska involveras, 

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

- nämnderna att införa risk- och väsentlighetsanalys som ett moment i internkontrollarbetet. 

 

Kommunledningskontorets synpunkter och förslag 

Kommunledningskontorets lämnar följande kommentarer och förslag beträffande vad som anförs 

i revisionsrapporten. 

 

Internkontrollreglementet och de kommunala bolagen 

I revisionsrapporten görs bedömningen att kommunstyrelsen inte har säkerställt att kommunens 

reglemente för intern kontroll gäller för kommunens bolag. Enligt rapporten är skrivningen i 

ägardirektiven om att bolagen i tillämpliga delar ska följa kommunens styrdokument, policys och 

andra riktlinjer allmänt formulerad och lämnar till bolagen att bedöma vad som är tillämpligt. 

Det rekommenderas därför att internkontrollreglementet behandlas på de kommunala bolagens 

bolagsstämmor och att bolagen inför ett systematiskt arbete med intern kontroll. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att i ägardirektiven för Laholmshem AB och Kommun-

fastigheter i Laholm AB, beslutade av fullmäktige den 17 december 2013, anges bl.a. att bolagen 

ska i tillämpliga delar följa kommunens styrdokument, policys och andra riktlinjer. Direktiven 

har gjorts associationsrättsligt bindande för bolagsstyrelserna genom att de fastställts av respek-

tive bolagsstämma. 

 

Motivet bakom den generella skrivningen i ägardirektiven att bolagen ska följa vid varje tidpunkt 

tillämpliga kommunala styrdokument är att alternativet med en uppräkning i direktiven av vilka 

styrdokument som avses riskerar att inte bli uttömmande och snabbt föråldrat genom senare änd-

ringar i och tillkomst av nya styrdokument. 

 

Den av fullmäktige valda generella metoden för införlivande av kommunens styrdokument i 

bolagen är inte ovanlig. En genomgång av ägardirektiven för bostadsbolagen i Halmstads, Fal-

kenbergs, Varbergs och Kungsbacka kommuner utvisar att samma metod tillämpas där, låt vara 

att Falkenbergs kommun har en modifierad modell som innebär att respektive bolag ska rappor-

tera till kommunen för godkännande om bolaget anser att någon policy inte är tillämplig på 

bolaget. 

 

När det gäller frågan om internkontrollreglementets tillämplighet på kommunens bolag kan 

vidare konstateras att kommunstyrelsen den 12 maj 2015, § 117, i samband med yttrande över en 

annan revisionsrapport angående granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, har anmodat 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB att till kommunstyrelsen årligen senast 

före utgången av december lämna internkontrollplan för nästföljande år samt senast före 

utgången av februari lämna rapport om uppföljningen av föregående års internkontrollplan. 

 

Kommunstyrelsens beslut har fattats mot bakgrund av att internkontrollreglementet ställer krav 

på att styrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

bolagen. Detta ska enligt tillämpningsanvisningarna ske genom att styrelsen årligen infordrar 

rapporter från bolagen om hur kontrollen fungerar. 
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Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsen genom sitt senaste beslut om att bolagen 

varje år ska lämna sina interkontrollplaner till styrelsen och även rapportera till styrelsen hur 

interkontrollplanerna följts upp har säkerställt att kommunens reglemente för intern kontroll til-

lämpas hos bolagen. Enligt kommunledningskontorets uppfattning saknas det därför anledning 

att ge bolagen ett särskilt stämmodirektiv om att så är fallet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen svarar kommunrevisorerna att styrelsen 

genom sitt beslut om fortlöpande rapportering till styrelsen av bolagens internkontrollarbete har 

säkerställt att kommunens internkontrollreglemente tillämpas hos bolagen. 

 

Uppdrag om utveckling av internkontrollarbetet 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att under 2016 

förbättra och utveckla den interna kontrollen som en del av det kommande ledningssystemet i 

enlighet med bifogad uppdragsbeställning - Utveckling av den interna kontrollen. 

 

Under 2015 har ett förarbete i syfte att ta fram ett kommungemensamt styr- och ledningssystem 

påbörjats. Det befintliga styrsystemet som hanterar den politiska styrningen kommer att komplet-

teras med ett ledningssystem där kvalitet, hållbar utveckling, säkerhet, arbetsmiljö etc. ingår. En 

viktig del i ett ledningssystem är systematik för ordning och reda i verksamheternas processer. 

Ledningssystemet kommer att bygga på PDCA-metodik (plan-do-check-act). Verksamheterna 

ska känna till sina processer och hur de fungerar utifrån lagkrav, beslutade och överenskomna 

rutiner och riktlinjer. Risk- och väsentlighetsanalysen är en metod för att beakta alla risker i 

kommunens processer. Under ledning av kommunledningskontoret kommer arbetet med led-

ningssystemet att fortsätta under 2016. 

 

I revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till mutor, bestickning och oegentligheter 

noterar revisorerna att kommunstyrelsen kan förbättra uppföljningen av policyn mot mutor och 

bestickning för att säkerställa policyns efterlevnad. Kommunstyrelsens uppdrag kring utveckling 

av den interna kontrollen innebär bl.a. att verksamheterna behöver involvera medarbetarna i risk- 

och väsentlighetsanalysen. I risk- och väsentlighetsanalysen ska beaktas alla risker inklusive risk 

för att medarbetare begår tjänstefel eller lagbrott kring mutor och bestickning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 dec 2015. 

Uppdragsbeställning - Utveckling av den interna kontrollen. 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen,  

Barn- och ungdomsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

 

Nils Danred Bo Erlandsson 

Kommunchef Kanslichef/kommunjurist 



 

 

 
 

UPPDRAGSBESTÄLLNING 

2015-12-11 

DNR: 2015-000458 

 

Utveckling av den interna kontrollen Datum  Version 

2015-12-11  1,0 

 

Planerat startdatum: 2016-01-01 

Planerat slutdatum: 2016-12-31 

Beställare: Kommunstyrelsen 

Uppdragstagare: Nils Danred 

 

Bakgrund 
Revisorerna har under 2015 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 bolaget utför och följer upp sin internkontroll. Följande 

rekommendationer från revisorerna tas om hand i detta uppdrag: 

• Fler politiker och fler medarbetare behöver involveras 

• Nämnderna behöver besluta om en komplett plan för uppföljning av den interna 

kontrollen 

• Nämnderna behöver införa risk- och väsentlighetsanalys 

 

Revisorerna har under 2015 även granskat kommunens interna kontroll mot mutor och 

bestickning. Kommunstyrelsen rekommenderas förbättra uppföljningen av policyn mot mutor 

och bestickning för att säkerställa efterlevnad. 

Syfte  
Syftet med uppdraget är att förbättra och utveckla den interna kontrollen som en del av det 

kommande ledningssystemet. 

 

Kravspecifikation 
Verksamheterna och bolagen ska arbeta med den interna kontrollen på enhetligt sätt. 

Intern kontroll är en del av ledningssystemet och samordnas av kommunstyrelsen. 

Risk- och väsentlighetsanalys ska göras årligen innan plan för uppföljning av den interna 

kontrollen tas fram. 

Brister och risker av betydelse ska åtgärdas direkt eller införas i arbetsplan/verksamhetsplan. 

Nämnderna och styrelserna ska involvera sig i och besluta om komplett plan för uppföljning av 

den interna kontrollen. 
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