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Svar på granskning av hanteringen av evenemangen beachvol
leybollturnering och cykelfest 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets för
slag till yttrande över revisorernas granskning av hanteringen av 
evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest 

Ärendebeskriv~ing 
Kommunrevisorerna har granskat hanteringen av evenemangen be
achvolleybollturnering och cykelfest Syftet med granskningen var 
att bedöma om kultur- och utvecklingsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll av beachvolleyturneringen och cykelfesti
valen har varit tillräcklig. 

Kommunrevisionen bedömer att kultur- och utvecklingsnämndens 
styrning, ledning, uppföljning .och kontroll av beachvolleyturne
ringen och. cykelfestivalen inte har varit tillräcklig. Dessutom har 
ärendeberedningen varit otillräcklig, bedömningen grundar sig i 
bristande insyn i beslutsärenden genom att beredningen hanterats 
informellt och inte formaliserats. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunrevisionen 
kommunstyrelsen att stärka arbetet med att säkerställa att kommun
fullmäktigebeslut inklusive antagna styrdokument 
följs. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande över 
revisorernas granskning av hanteringen av evenemangen beachvol
leybollturnering och cykelfest 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 5 juni 2018 § 136. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018. 
Granskning av hanteringen av evenemangen beachvolleybollturne
ring och cykelfest. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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Svar på granskning av hanteringen av evenemangen beach-
volleybollturnering och cykelfest 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande över reviso-

rernas granskning av hanteringen av evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har granskat hanteringen av evenemangen beachvolleybollturnering och 

cykelfest. Revisonen bedömde att kultur- och utvecklingsnämndens styrning, ledning, uppfölj-

ning och kontroll av beachvolleybollturneringen och cykelfesten inte varit tillräcklig. Revisionen 

rekommenderar kommunstyrelsens att stärka arbetet med att säkerställa att kommunfullmäktige-

beslut inklusive antagna styrdokument följs. 

 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över andra nämnders verksamhet enligt 1 § 6 kap. kommunal-

lagen. Som konstateras i revisionsrapporten slår ekonomienheten larm i mitten av juli 2017 om 

att många fakturor som avser evenemangen kommit in. Kommunstyrelsens ordförande begär då 

en redovisning av kultur- och utvecklingschefen samt uppdrar åt ekonomienheten att bevaka frå-

gan.  

 

Revisionsrapporten redogör för de kontrollmoment och styrdokument som kommunen antagit 

och som är relevanta i ärendet. Det saknas således inte styrning eller kontroll för den uppkomna 

situationen. Bristerna har som påpekas uppdagats genom ekonomienhetens kontroll. 

 

Vidare har kommunstyrelsen till revisionen i samband med granskning av styrning, uppföljning 

och kontroll av leverantörsfakturor beskrivit att betalningsunderlag sänds till en extern part som 

bland annat genomför kontroller för att förhindra betalningar till oseriösa leverantörer och för att 

kunna stoppa dubbelbetalningar och orimliga belopp. Syftet är att, utöver de egna kontrollerna, 

ytterligare stärka kommunens interna kontroll av leverantörsfakturor. 

 

Kommunledningskontoret arbetar dessutom kontinuerligt med dokumentationer och rutiner när 

det gäller utbetalningar i syfte att minimera risken för felaktigheter eller andra problem. Samti-

digt ställer detta stora krav på organisatorisk hantering och bemanningsplanering i en organisat-

ion med relativt få medarbetare. Detta gäller inte minst vid ledigheter.  

 

Kommunfullmäktige har i Kommunplan och budget 2018 gett kommunstyrelsen i uppdrag att se 

över styrmodellen, Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning, i syfte att gå från kontroll 
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till tillit. Uppdraget ligger i linje med revisionens rekommendation att stärka kontrollmiljön. I 

granskningsrapporten beskrivs kontrollmiljön som organisationens integritet och etiska värden, 

ledningens filosofi och ledarstil, ansvar och befogenheter samt personalpolicy och regelverk. 

 

I granskningsrapporten framförs att det ”hade det varit önskvärt att någon reagerat på att varorna 

inte var avropade via kommunens ramavtal alternativt upphandlade.” Detta är inte helt korrekt 

utan även hanteringen av upphandlingarna började ganska snabbt utredas parallellt med den bris-

tande styrningen och kostnadskontrollen. Vid den tidpunkten var emellertid såväl varor som 

tjänster beställda och levererade. I det fall detta hade skett enligt ingångna överenskommelser 

hade det knappast varit förenligt med avtalslagen att stoppa utbetalningar även om upphandling-

en inte skett på ett korrekt sätt. Att skapa en bättre följsamhet till befintliga ramavtal och i övrigt 

förbättra nämndernas upphandlingar måste i huvudsak ske genom förebyggande åtgärder som 

utbildnings- och informationsinsatser och tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning. 

 

I fjolårets interna kontroll uppmärksammades att det fanns tre betalningar avseende inköp i sam-

band med beachvolleyarrangemanget som avvek från dokumentationsreglerna. Värdet på upp-

handlingarna hade emellertid inte överstigit direktupphandlingsgränsen. 

 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2016 § 69 antagit riktlinjer för styrdokument som fastställer 

en gemensam nomenklatur och struktur för politiskt beslutade styrdokument samt rutin för hur 

styrdokument ska hållas uppdaterade och aktuella. Vid antagandet av riktlinjerna fanns ca 80 

styrdokument beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 

därefter succesivt upphävt, eller föreslagit fullmäktige att upphäva, inaktuella styrdokument och 

anpassat och aktualiserat andra styrdokument för att göra det enklare för nämnder och medarbe-

tare att efterleva kommunfullmäktiges beslut. 

 

I granskningsrapporten beskrivs vikten av tydlig projektledning. Kommunens chefsgrupp har 

antagit Beskrivning av Laholms kommuns styr- och ledningssystem den 25 november 2016. Här 

ingår även projektstyrningsmodellen. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att 

utveckla styr- och ledningssystemet. 

 

Sammanfattningsvis har kommunen förutsättningar för att fullmäktigebeslut ska följas. Trots 

detta har bristerna i evenemangen inte upptäckts förrän i juli 2017. Frågan är vilka resurser som 

hade krävts för att upptäcka bristerna tidigare då, som det påpekas i granskningsrapporten, sak-

nats formella beslut och relevant dokumentation.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018. 

Granskning av hanteringen av evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 

Katarina Paulsson 

Kanslichef 

  

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

 


