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Till fullmäktige i Laholms kommun 
 

Årsredogörelse för revisionen år 2016 
 
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom styrelsens 
och nämndernas verksamhetsområden. Genom lekmannarevisorer har vi granskat den 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm 
AB och Fastighets AB Laholm Kobben 2. Särskilda granskningsrapporter har upprättats och 
bifogas revisionsberättelsen. 
 
Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-
räcklig. 
 
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser motiverat. 
Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från riskbedömningar. Genom 
bedömningarna har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit för året. Vi har utfört 
vårt granskningsarbete enligt kommunallagen, God Revisionssed, fastställt revisionsreglemente, 
samt lagar och förordningar som berör revisionens arbete. Revisionens arbete syftar ytterst till att 
ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning.  
 
Under det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda gransk-
ningar till dem som blivit granskade. Det har skett genom presentation av granskningar, dialoger 
och överlämnande av granskningsrapporter.  
 

Granskningens inriktning och resultat 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning har de 
förtroendevalda revisorerna fördelat olika granskningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit 
del av protokoll och annan viktig dokumentation inom sitt område samt gjort besök i 
verksamheten. De iakttagelser som gjorts har redovisats vid revisionens möten. Revisorerna har 
även informerat sig genom att bjuda in nämnds- och/eller förvaltningsföreträdare till revisionens 
möten. Den samlade revisorsgruppen har också gjort besök i verksamheten. 
 
Fördjupade granskningar 
Under året har revisorerna handlat upp EY som sakkunnigt biträde som genomfört de fördju-
pade granskningar som planerats. Genomförda djupgranskningar har överlämnats till berörd 
nämnd/styrelse för kommentar och åtgärd. Granskningsrapporterna har fortlöpande överlämnats 
till kommunfullmäktige. Under året har sju djupgranskningar genomförts, se nedan. 
 
Granskning av delårsrapport per 2016-08-31 
Syftet med granskningen var att bedöma om fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Av granskningen framgår att balanskravet 
beräknades bli uppfyllt för helår. Kommunfullmäktiges bägge finansiella mål för räkenskapsåret 
2016 förväntades uppnås. Revisorernas samlade bedömning är att resultaten i delårsrapporten 
avseende de finansiella målen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Uppföljningen av 
verksamhetsmålen indikerade dock att endast 3 av 15 resultatmål kommer att uppnås vid årets 
slut (5 stycken uppnås delvis).  
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Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering 
Granskningens syfte har varit att belysa kommunens långsiktiga prognosarbete samt påvisa den 
framtida ekonomiska utvecklingen för Laholms kommun. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 Kommunen har som finansiell målsättning att uppnå 0,9 procents överskott i förhållande till 

skatteintäkter och generella statsbidrag i budget för 2016. I Budget för 2017 höjdes 

målsättningen till 2 procent. Målsättningen beskrivs som väletablerad och styrande i nämnder 

och förvaltningar. 

 Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret och kommunledningskontoret 

som är ansvarig för själva planeringen. Planering sker också i respektive nämnd och 

förvaltning. Demografiska prognoser tas fram av planeringskontoret. 

 Den långsiktiga planeringen följs upp och revideras i samband med budgetarbetet.  

 Budgetprocessen är dokumenterad och kommunicerad inom kommunen. Tidsaspekterna och 

aktiviteterna är fastställda och finns åskådliggjorda i ett årshjul. Uppfattningen i 

förvaltningarna är att processen är tydlig och det finns ett gott gehör för förändringar 

baserade på omvärldsbevakning, nya förutsättningar och volymförändringar. Det efterfrågas 

kontinuitet i budgetprocessen då denna genomgått förändringar över tid. 

 Det är kommunledningskontoret som ansvarar för omvärldsbevakning kopplat till den 

långsiktiga ekonomiska planeringen. Av intervju framkommer att det dagliga arbetet ofta har 

fokus på innevarande år och att det skulle kunna vara mer fokus på långsiktiga frågor men att 

det också till viss del är en resursfråga. 

 Av intervju framkommer att det finns en medvetenhet kring de risker som kommunen står 

inför och att det förs en dialog i kommunledningen mellan politik och förvaltning. Den plan 

som kommunen lagt upp innebär att man måste skära bland kostnaderna framöver för att nå 

sina mål. 

 Den plan som kommunen har lagt innebär behov av att minska kostnaderna för att nå målet 

om överskott. Direktiv om hur det ska genomföras kommer i april 2017. 

 
Granskning av flyktingmottagande och integrationsarbete 
Syftet med granskningen var att bedöma ändamålsenligheten i styrning, genomförande och 
uppföljning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.  

Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna i väsentliga delar har en 
ändamålsenlig styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och 
integration. Vi grundar vår bedömning på att det i huvudsak finns ändamålsenliga mål för 
området och att ett kommungemensamt program för integration är under beredning. Det finns 
också en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan nämnderna och en fungerande modell för 
samverkan inom kommunen. Däremot bedömer vi att samverkan med de statliga myndigheterna 
kan utvecklas och den samlade uppföljningen inom området kan stärkas. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen: 

 Att i samband med införandet av program för integration utforma en modell för samlad 
uppföljning inom integrationsområdet. 
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 Att införa mål och resultatmått i arbetet med lokal överenskommelse och i kommunens 
samverkan kring flyktingmottagande och integration. 

 Säkra rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden och socialnämnden: 

 Att i sina respektive nämndplaner tydliggöra sina insatser för att bidra till gemensamt 
resultatmål om integration, och i det sammanhanget säkerställa indikatorer som går att mäta. 

 Att i samband med införande av program för integration se över behovet av nya och 
förändrade riktlinjer. 

Vi rekommenderar kultur- och utvecklingsnämnden: 

 Att se till att uppföljningen av samhällsorienteringen också rapporteras till nämnden. 

 Att följa upp och bevaka tillgång till gymnasieutbildningen för nyanlända barn och 
ungdomar. 

 
Granskning av kompetensförsörjning 
Syftet med granskningen var att bedöma i vilken mån det bedrivs ett ändamålsenligt strategiskt 
arbete med avseende på kompetensförsörjning och bemanning.  

Vår sammanfattande bedömning är att styrning, ansvarsfördelning och organisering på 
personalområdet i all väsentligt ter sig ändamålsenlig, men att det finns en risk att otydligheter i 
styrning och ansvarsfördelning medför problem att hantera kommande strategiskt viktiga 
utmaningar på personalområdet. Förhållandet mellan de kommungemensamma styrdokumenten 
på personalområdet ter sig inte helt tydlig, och den övergripande personalpolicyn är inte 
uppdaterad. Det finns utrymme för formulering av mätbara och påverkansbara mål på flera 
angelägna områden. 
 
Vi ser i närtid ett antal stora frågor som kommer att kräva tydlig och samordnad 
ansvarsfördelning mellan den personalansvarande styrelsen och de verksamhetsansvariga 
nämnderna, då de rör strategiskt viktiga verksamhets- och personalfrågor parallellt. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Överväga möjligheten att utifrån personalansvaret införa mätbara och påverkbara mål som 
rör personalfrågor av strategisk betydelse. 

 Göra en systematisk genomlysning av verksamheternas behov av PA-stöd och ha denna som 
fond i utredningen av PA-stödets organisering. 

 Inom ramen för den annonserade revideringen av personalpolicyn även göra en samlad 
översyn av samtliga styrdokument på personalområdet för att säkerställa att de 
korresponderar med varandra.  

 Överväga möjligheterna att minska förekomsten av kostsamma avgångsvederlag. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att:  

 Hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på 
personalpolitiska utmaningar och strategiskt viktiga frågor (som exempelvis rör 
rekryteringsbehov, kompetensutveckling, ledarskapsvillkor och sjukfrånvaro) 

 
Granskningen av kommunens arbetsmiljöarbete avseende hot och våld 
Granskningens övergripande syfte var att bedöma om arbetet med att förebygga och hantera hot 
och våld bedrivs ändamålsenligt.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka sin styrning och uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Vi bedömer att det är tydligt att 
kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret i Laholms kommun. 
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats skriftligt till ansvariga chefer inom respektive 
verksamhetsområde. Dock bedömer vi det som en brist att de kommunövergripande riktlinjerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan inte har reviderats sedan 1993 och att de 
kommunövergripande riktlinjerna avseende hot och våld inte är politiskt beslutade. Vidare 
bedömer vi att kommunstyrelsen bör stärka uppföljningen genom att säkerställa att de får ta del 
av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 

 Att säkerställa att riktlinjerna är aktuella 

 Att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Samgranskning – Hemsjukvården i Halland 
Syftet med granskningen var att bedöma och besvara revisionsfrågan om socialnämnden i 
Laholms kommun säkerställt att vårdkedjan och hemsjukvården för de mest sjuka äldre fungerar 
på ett tillfredställande sätt. 
 
Vår sammanfattande bedömning och svar på den övergripande revisionsfrågan är att 
socialnämnden i Laholms kommun och den gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel i Region Halland inte helt har säkerställt att vårdkedjan och hemsjukvården för de mest 
sjuka äldre fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
I vår bedömning utifrån avstämning mot kontrollmål har vi funnit brister och utvecklingsbehov 
avseende 
 Följsamhet till avtal, riktlinjer och rutiner 
 Avvikelsehantering 
 Informationsöverföring 
 Uppföljning och utvärdering 
 
Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 
Syftet med granskningen har varit att bedöma i vilken grad ansvariga nämnder styr och följer upp 
upphandlingsbesluten. Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och kultur- och 
utvecklingsnämnden i de upphandlingar vi granskat inte har haft en tillräcklig styrning eller 
uppföljning. Vi grundar det på att det bland annat tagits beslut som strider mot 
delegationsordningen, genomförts inköp utan upphandling eller överskridit upphandlat belopp. 
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Samtidigt finns det inte tillräckligt dokumenterat att nämnderna fått löpande information eller 
genomfört en tillräcklig intern kontroll.  
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 IT-konsulten har inte upphandlats. 
 Avtalet med företaget som skulle bygga VisitLaholm-sajten skrevs inte i enlighet med 

upphandlingsunderlaget. 
 Tjänstemannen som undertecknade avtalet gällande bron över Krokån hade inte rätt att 

underteckna avtalet. 
 Av granskade protokoll framgår det inte att kultur- och utvecklingsnämnden har informerats 

om de ökade kostnader som VisitLahom-projektet innebar. 
 Kultur-och utvecklingsnämnden har i strid med internkontrollplan för 2016 inte utfört några 

kontroller gällande inköp och upphandling.  
 Kultur- och utvecklingsenhetens beredningsutskott har inte i enlighet med 

delegationsordningen tagit beslut om upphandlingen gällande VisitLaholm.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Se över organisationen och ansvarsfördelning gällande upphandling så att den 
upphandlingskompetens som finns används ändamålsenligt.  

 Arbeta för att påverka attityder och öka kunskapen och kompetensen kring Lagen om 
offentlig upphandling. 

 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Säkerställa att delegationsordningen följs. 
 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 

 
Granskning av årsredovisning 2016.  
Se separat revisionsrapport. 

 
 



   
 

7 

 

Övriga aktiviteter och händelser 
 
Information och besök i verksamheten  
Revisorerna har, förutom läsning av styrelse och nämnders protokoll, informerat sig genom att 
bjuda in företrädare från olika verksamhetsområden till revisorernas möten eller genom att göra 
besök i verksamheterna. Information har bland annat inhämtats om: 
 

 Kommunens arbete med åtgärder mot radikalisering 
 
Besök har under året gjorts på Räddningstjänsten, Nattis Söderläget i Lilla Tjärby samt Slåttet 
LSS-boende. 
 
Dialog med fullmäktige  
Revisorerna har sammanträffat med kommunfullmäktiges presidium för att informera om de 
erfarenheter som revisorerna gjort i granskningsarbetet samt för att diskutera planering av 
revisorernas granskningar. Djupgranskningar har även presenterats muntligt för 
kommunfullmäktige. 
 
Utbildning 
Revisorerna har deltagit i utbildningar och seminarier som anordnats av Sveriges Kommuner och 
Landsting och EY. Utbildningarna har även gett möjlighet att träffa revisorer från andra 
kommuner och utbyta erfarenheter.  
 
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 
 
Revisorerna i Halland (samtliga kommuner inklusive Region Halland) träffas 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. 
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Övrigt 
Kommunrevisionen består av sex revisorer. För perioden 2015-2018 är EY sakkunnigt biträde till 
de förtroendevalda revisorerna.  
 
 
Laholm 2017-04-11 

 
 
Lillemor Landén-Vepsä (S), ordförande  Tommy Jacobson (M), vice ordförande 
 
 
Patrik Appelquist (S), ledamot  Gert Eriksson (C), ledamot 
 
 
Torkel Fagerström (M), ledamot  Bo Fritzson (C), ledamot 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


