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Granskning av hanteringen av evenemangen 

beachvolleybollturnering och cykelfest 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar tjänsteskrivelse från 

den 2 maj 2018 som nämndens svar på revisorernas granskning av 

hantering av evenemangen beachvolleybollturning och cykelfest.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kultur- och 

utvecklingsnämnden och kommunstyrelsen angående granskning av 

hantering av evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest.  

 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kultur- och 

utvecklingsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av 

beachvolleybollturneringen och cykelfestivalen varit tillräcklig. 

Revisionen begär svar med anledning av granskningsrapporten 

senast den 27 juni 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, granskning av hantering av evenemangen 

beachvolleybollturning och cykelfest, mars 2018. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 
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Svar på granskning av hantering av evenemangen 
beachvolleybollturnering och cykelfest 

Förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar tjänsteskrivelse från den 2 maj 2018 som nämndens 

svar på revisorernas granskning av hantering av evenemangen beachvolleybollturnering och 

cykelfest.  

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kultur- och utvecklingsnämnden och 

kommunstyrelsen angående granskning av hantering av evenemangen beachvolleybollturnering 

och cykelfest.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kultur- och utvecklingsnämndens styrning, ledning, 

uppföljning och kontroll av beachvolleybollturneringen och cykelfestivalen varit tillräcklig.  

Revisionen begär svar med anledning av granskningsrapporten senast den 27 juni 2018. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kultur- och utvecklingsnämndes styrning, 

ledning, uppföljning och kontroll av beachvolleybollturneringen och cykelfestivalen inte har 

varit tillräcklig. Revisionen påpekar även att ärendeberedningen varit otillräcklig, bedömningen 

grundare sig i bristande insyn i beslutsärenden genom att beredningen hanterats informellt och 

inte formaliserats.  

Revisionens rapport innehåller följande rekommendationer som berör kultur- och 

utvecklingsnämnden:  

o Säkerställa att evenemang och andra projekt genomförs utifrån en tydlig struktur med 

tydliga ekonomiska ramar och ansvarsförhållanden 

o Säkerställa att attestanter har erforderlig kunskap och kompetens för att kunna utföra sina 

uppdrag 

o Säkerställa att det finns en god kontrollmiljö i verksamheten och att alla delar av 

verksamheten riskutvärderas 

o Säkerställa att nämnden informeras löpande, framförallt vid avvikelser, och att 

informationen dokumenteras.  
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Kommentarer i förhållande till revisionsrapportens bedömningar 

Kultur- och utvecklingsnämnden har vid ett tidigare tillfälle lämnat en förklaring i förhållande 

till denna granskning av beachvolleybollturnering och cykelfest. Förklaringen från nämnden var 

till kommunfullmäktige i förhållande till revisionsberättelsen för år 2017, förklaring bifogas 

denna skrivelse.  

En av revisionens rekommendationer är att nämnden ska säkerställa att evenemang och andra 

projekt genomförs utifrån en tydlig struktur med tydliga ekonomiska ramar och 

ansvarsförhållanden. Kultur- och utvecklingsnämnden initierade en inventering av pågående 

projekt i januari 2018. Inventeringen redovisades till nämnden i april. Precis som revisionen 

beskriver används en projektstyrningsmodell i Laholms kommun. En hel del av verksamhetens 

chefer har deltagit i utbildningen kring modellen. För att säkerställa att samtliga chefer och 

berörda medarbetare har kunskap om modellen bör även fortsättningsvis en utbildning i denna 

ske kommungemensamt och ske som en obligatorisk del för nya chefer. Det vore även önskvärt 

att projektledningsmodellen förtydligas för verksamheterna, bl.a. kring när verksamheterna ska 

använda sig av modellen och vilka mallar som bör användas i vilka sammanhang. Även 

gränssnittet mellan politik och verksamhet behöver tydliggöras i projektstyrningsmodellen.  

Sedan i januari har flera åtgärder vidtagits inom verksamheten. En utvecklad och dokumenterad 

modell för ekonomiuppföljningen har tagits fram, från enhetsnivå till nämnd. Modellen bygger 

på dokumenterade uppföljningssamtal mellan enhetschefer och ekonomer där alla avvikelser och 

eventuella åtgärder kommenteras. I uppföljningssamtalen berörs även nya och pågående projekt 

och upphandlingar. Uppföljningarna aggregeras sedan till avdelningsnivå, verksamhetschefsnivå 

och vidare till nämndsnivå för ekonomisk rapport till nämnden. Modellen tas i bruk i april 2018 

och är ett strukturerat sätt för att få väl underbyggd information och ekonomiuppföljning till 

nämnden. 

Samtliga chefer i verksamheten har fått utbildning i nya kommunallagen och nya 

förvaltningslagen. En intern utbildning kring styrning och rollfördelning mellan politik och 

verksamhet har genomförts för att skapa en bättre förståelse och kunskap kring när beslut ska 

lyftas till nämnden för politisk behandling. Under maj månad genomförs en intern utbildning för 

nämnden kring upphandlingsfrågor. Vidare har en utbildning för 

fakturamottagare/administratörer påbörjats och ekonomerna kommer att få i uppdrag att utbilda 

de som är attestanter för att öka kunskapen.  

Avseende intern kontroll kommer arbetet att utvecklas framöver genom att involvera än fler 

medarbetare i risk- och väsentlighetsanalysen, sprida än mer kunskap kring arbetet med 

internkontroll men även att ta fram rutiner som ser till att det sker en mer löpande dialog mellan 

nämnd och verksamhet kring intern kontroll. Revisionen rekommenderar även nämnden att 

säkerställa att det finns en god kontrollmiljö i verksamheten. Det finns redan en påbörjad 

kulturförändring inom verksamheten mot en mer transparant verksamhet. Nuvarande ledning 

kommer att föreslå tillträdande verksamhetschef ett aktivt processarbete med en framtagen 

ledningsfilosofi och kompetensutvecklingsinsatser för chefer/ledare i verksamheten.  

För att stärka ärendeberedningen föreslår verksamheten att de veckovisa mötena som hålls 

mellan ordförande och verksamhetenschef dokumenteras. Det skulle utgöra ett stöd för båda 

parter och kunna vara ett led i aktiv ärendeberedning till nämnden där ordförande identifierar 

ärende som ska behandlas politiskt.  
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Beslutsunderlag 
Svar på granskning av granskning av hantering av evenemangen beachvolleybollturnering och 

cykelfest, maj 2018 

Förklaring, Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-04-18 §76 

Revisionsrapport, granskning av hantering av evenemangen beachvolleybollturnering och 

cykelfest, mars 2018 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 

Ingela Månsson 

Tf verksamhetschef 

 

 

 


