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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sommarens (2017) beachvolleyturnering i Mellbystrand har lett till omfattande medial 
uppmärksamhet. Det förekommer uppgifter om att turneringen genomfördes utan erforderliga 
politiska beslut och kontroll på utgifter. Det har bland annat framkommit att 
beachvolleyturneringen kostat ca 2 miljoner kronor medan kultur- och utvecklingsnämnden 
hade anslagit 221 000 till arrangemanget. 
 
Vidare har det framkommit att bland utgifterna kopplade till turneringen har kommunen 
sponsrat beachvolleyproffsens och förbundsrepresentanternas uppehälle, mat, resor och 
prispengar. 
 
Under sommaren (2017) i samband med ett sexdagars cykellopp genomfördes också en 
cykelfestival. Det har kommit till revisorernas kännedom att även detta evenemang har kostat 
mer än beräknat.  
 
I en tidigare granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut upptäcktes 
flertalet brister (2016). Den sammanfattade bedömningen då var att kommunstyrelsen och 
kultur- och utvecklingsnämnden i de upphandlingarna inte hade haft en tillräcklig styrning eller 
uppföljning. Bedömningen grundades på att det bland annat tagits beslut som strider mot 
delegationsordningen, genomförts inköp utan upphandling eller överskridit upphandlat belopp. 
Det fanns inte heller tillräckligt dokumenterat att nämnderna fått löpande information eller 
genomfört en tillräcklig intern kontroll.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en 
granskning av kultur- och utvecklingsnämndens styrning och uppföljning av 
beachvolleyturneringen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kultur- och utvecklingsnämndens 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av beachvolleyturneringen och cykelfestivalen har 
varit tillräcklig.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har beslut fattats i enlighet med attestreglemente och delegationsordning? 

 Har inköp och eventuell upphandling följt gällande regelverk? 

 Finns det tydlig dokumentation och/eller avtal i ärendet? 

 Har kultur- och utvecklingsnämnden tagit del av dokumentationen under projektets 
gång? 

 Har kultur- och utvecklingsnämnden följt upp kostnaderna på ett tillräckligt sätt? 

 Har kommunstyrelsen utövat sin uppsikt på ett ändamålsenligt sätt? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd januari 2017 – mars 
2018. Granskningen har inte för avsikt att belysa alla inblandade parters syn på händelserna 
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kring de två evenemangen. Rapportens syfte är att besvara revisionsfrågorna och beskriva 
vilka revisionsbevis som styrker händelserna.  

1.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Attestreglemente 

 Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Iakttagelser 

2.1.1. Attestering av fakturor 

I Laholms kommuns reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner med 
tillhörande tillämpningsanvisningar finns det fastställt att det finns fyra olika attester: 
 
Mottagningsattest Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller levererats 
Granskningsattest Kontroll mot uträkning, pris och villkor 
Beslutsattest  Kontroll av beställning, kontering och finansiering 
Behörighetsattest Kontroll av att beslutsattest skett av behörig person 
 
De fyra attesterna innebär inte att fyra olika funktioner måste attestera utan kräver två olika. I 
EY:s granskning, antagen av revisorerna 2017-06-21, av kommunens hantering av 
leverantörsfakturor lämnades följande rekommendationer: 
  

 Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av beloppsgränser 
kopplade till beslutattesten.  

 Mottagningsattestant och granskningsattestant bör inte vara samma funktion.  
 Inom intern kontrollarbetet bör nämnderna även överväga risker kopplade till system 

och hantering av leverantörsfakturor.  
 Säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer som inte har 

avtal med kommunen eller att avtalat belopp inte överskrids. 
 
Kommunstyrelsen menar i sitt svar till revisionsrapporten att de inte anser att det finns 
anledning till att mottagningsattestant och granskningsattestant ska vara olika funktioner. De 
anser inte att en tredje funktion i attestkedjan påtagligt skulle stärka kontrollen. De skriver 
dock att kommunledningen ändå har för avsikt att utreda konsekvenserna av ett utökat antal 
obligatoriska kontrollmoment och väga för- och nackdelar med en sådan förändring. Någon 
förändring är inte genomförd.  
 
Vidare skriver kommunstyrelsen i sitt svar att beroende på transaktionen/utbetalningens 
karaktär utför mottagnings- och granskningsattestanten ”underkontroller/utredningar” som 
underlag för sin attest. Dessa dokumenteras ofta genom anteckningsfunktionen i 
fakturahanteringssystemet. Dessutom ingår det i beslutsattestantens ansvar att förvissa sig 
om att kontroll har skett av att leveransen har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. 

2.1.2. Inköp av varor och tjänster 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandling inom offentlig  
verksamhet. Kommunens riktlinjer för upphandling, KF 2011-11-22, § 166 syftar till att 
säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader upphandlas med rätt kvalitet till lägsta 
kostnad. I all upphandling ska kommunens storlek som köpare utnyttjas i största möjliga 
utsträckning, med beaktande av koncernnyttan för kommunen som helhet. Upphandlingar 
ska användas för att främja angelägna samhällsmål som hållbar miljö, motverka ekonomisk 
brottslighet samt till att ta social och etisk hänsyn som föreligger inom ramen för gällande 
lagstiftning. Inom områden där kommunen har ett löpande behov av en vara eller tjänst 
tecknas ramavtal. Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor 
för avrop under en viss given tidsperiod. Kommunens samlade kompetens ska tas tillvara för 
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att teckna så bra ramavtal som möjligt. För de fall ramavtal saknas får direktupphandling 
användas om kontraktsvärdet är lågt eller om det föreligger synnerliga skäl. Beloppsgränsen 
under vilken direktupphandling är tillåten är 15 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Vid 
direktupphandling ska kommunens konkurrensmöjligheter utnyttjas. Prisuppgifter ska 
begäras från flera leverantörer när detta är möjligt. Prisjämförelserna ska dokumenteras. För  
de fall direktupphandlingens värde överskrider 50 000 SEK ska anbudsfrågan vara skriftlig 
och innehålla en beskrivning av varan eller tjänsten, leveransvillkor, pris och övriga 
kommersiella villkor. Den 14 februari 2017 antog kommunstyrelsen riktlinjer för 
direktupphandling, § 25, som gäller från och med den 15 februari 2017. 
 
De förtroendevalda revisorerna har vid flertalet gånger granskat och följt upp arbetet med 
offentlig upphandling. I den senaste granskningen, antagen av revisorerna 2017-04-11, som 
gällde styrning upphandling och kontroll av upphandlingsbeslut så gavs följande 
rekommendationer:  
  
Till kommunstyrelsen: 

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

 Se över organisationen och ansvarsfördelning gällande upphandling så att den upp-
handlingskompetens 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.  
 
Till kultur- och utvecklingsnämnden:   

 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. 

 
Kommunstyrelsen skriver i sitt svar till revisorerna 2017-08 15 att: 
 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att 
göra en översyn av kommunens upphandlingsriktlinjer och lägga 
fram förslag under 2017 till reviderat regelverk. Ansvarsfördelning 
mellan kommunens upphandlingsstöd och verksamheter vad gäller 
upphandlingsprocesser och avtalsuppföljning har under senaste 
året förtydligats. Denna ansvarsfördelning framgår även i 
revisorerna rapport. Utökade informations- och utbildningsinsatser 
avseende lagstiftning, praktisk handläggning och ansvarsfördelning 
har påbörjats under det senaste året. Arbetet pågår. Detta är viktigt, 
inte minst beroende på att lagstiftningen ofta förändras och 
kompletteras.  Kommunledningskontoret håller på att studera 
verktyg för avtalsuppföljning. Under senare tid har sådana verktyg 
utvecklats där man kan använda befintliga digitala data i fakturering 
och avtal. Att manuellt genomföra sådana kontroller, mer än 
stickprovsmässigt, ställer stora krav på personella resurser. 

 
Kultur och utvecklingsnämnden skriver i sitt svar 2017-08-30 att: 
 

I början av året antogs reviderade riktlinjer för direktupphandling med 
syfte att bl.a. skapa förutsättningar för en kraftsamling på större 
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direktupphandlingar där inköpsvärdet är högre samt att arbeta med 
bevakning och förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för 
felaktigheter. Det har även skett ett krafttag i verksamheten för en 
bättre hantering av upphandlingsärende. 
 
Revisionen påtalar även att det inte funnits en dokumenterad 
informationspunkt gällande visitlaholm.se på nämndens 
sammanträden under 2014. Kultur- och utvecklingsnämnden har vid 
varje nämndsmöte ett ärende avseende ekonomisk rapport, där 
eventuella avvikelser från fastslagen budget lyfts. Samt ett ärende 
avseende information från verksamhetschefen för löpande 
information om pågående arbeten. Därutöver har varje nämndsmöte 
ett ärende som avser information från ordförande och ett som avser 
frågor och inspel från nämndens ledamöter. Samtliga dessa 
informationsärenden har i varierande grad dokumenterats. Rutinerna 
kring dokumentationen av de olika informationsärendena kommer att 
revideras.   

 
 
Det har till kommunstyrelsen under 2017 inte lagts fram något förslag på reviderat regelverk 
av riktlinjer för upphandling. Det har vid intervjuer inte framkommit vad det beskrivna 
krafttaget inom kultur- och utvecklingsnämnden har inneburit i praktiken. Någon 
budgetavvikelse gällande beachvolleybollevenemanget eller cykelfestivalen har inte lyfts 
under punkten ekonomisk rapport. I de protokoll vi granskat finns det ett informationsärende 
som innehåller information från tjänstemän, ordförande och kontaktpolitiker (se nedan 
gällande information i granskade ärenden).  
 

2.1.3. Delegationsordning 

Nuvarande delegationsordning är antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 20 
december 2017 § 179 med ändring den 17 januari 2018 och den 6 februari 2018. Därmed är 
nuvarande delegationsordning inte i sin helhet applicerbar på händelser under 2017. Dock 
finns det gällande de två evenemangen inte några dokumenterade delegationsbeslut att 
granska. I den utredning som kommunen genomfört utreds huruvida mottagande av 
sponsring har genomförts korrekt. Delegationsordningen uppdaterades i augusti 2017 med 
punkten ”Tecknande av sponsringsavtal med extern aktör” och ”Beslut om mottagande av 
sponsring”. Båda besluten är delegerade till verksamhetschef. Delegeringen grundar sig i 
”Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet” antagen av 
kommunfullmäktige 2014-10-28 § 171. I riktlinjerna står det att varje sponsring ska regleras 
genom ett skriftligt avtal där sponsorns stöd och kommunens motprestation preciseras. 
Respektive nämnd fattar beslut om mottagande av sponsring. Om nämnden delegerar 
beslutsrätten ska detta framgå av nämndens delegationsordning. Det fanns därmed, vid 
tidpunkten för mottagande av sponsringen, riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som 
fastställde att nämnden skulle fatta beslut om mottagande av sponsring. Beslutet om 
sponsring var därmed ännu inte delegerat. När sponsring mottogs i samband med 
beachvolleybollturneringen skulle därmed beslutet ha tagits av nämnden och det borde ha 
upprättats ett avtal i enlighet med riktlinjerna. Inget av detta gjordes.   
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2.1.4. Projektledning 

Ett evenemang av något slag drivs under en kortare tid och oftast därmed i projektform. 
Enligt uppgift vid intervju finns en mall för projektledning som gäller för hela kommunen och 
det har genomförts utbildning i projektledarskap. Projektledningsmodellen som kommunen 
använder sig av infördes 2015 (politiskt beslut?). Det har sedan dess inte kontrollerats 
huruvida projektmodellen används eller inte. Risken att den inte används har inte övervägts i 
risk- och väsentlighetsanalysen. Granskarna har fått ta del av projektstyrningsmodellen som 
består av ett av Region Halland framtaget styrdokument. Enligt uppgift ska det vara samma 
modell som ska användas i Laholms kommun. Det finns delar av styrdokumentet som 
granskarna uppfattar som specifikt för Region Halland. Huruvida dokumentet ska följas i sin 
helhet eller delar och hur Laholms kommun ersätter de delar som specifikt gäller Region 
Halland har inte framkommit vid granskningen och går delvis utanför denna gransknings 
uppdrag. Det är inte heller tydliggjort om genomförande av evenemang ska omfattas av 
projektledningsmodellen. Vi väljer ändå att kortfattat beskriva den nedan.  

Enligt projektstyrningsmodellen ska ett projekt uppfylla följande kriterier: 

 

 Det finns klart definierade projekt- och effektmål.  
 Det är tidsbegränsat. 
 Det är en planerad aktivitet, som är unik och inte återkommande. 
 Det är en avgränsad arbetsuppgift som inte ingår i ordinarie verksamhet. 
 Det skapas en särskild och tillfällig organisation av minst tre personer. 
 Det omfattar mer än den egna arbetsenheten.  
 Det finns en finansiering för projektet.  
 Det bygger på en godkänd projektplan. 

Längre in i styrdokumentet står det fastställt att det ska finnas en skriftlig beskrivning av 
projektet och att alla beslut ska dokumenteras. Under projektet ska minnesanteckningar 
föras. Det ska till varje projekt kopplas en projektekonom som bland annat ska ansvara för 
ekonomisk uppföljning. Enligt uppgift och enligt styrdokumentet finns det flertalet mallar 
kopplat till styrmodellen.  
 
Vid intervju framkom det att kultur- och utvecklingsnämnden gett verksamheten i uppdrag 
(januari 2018 § 20, diarienr 2018-000026) att ta fram en lista på vilka pågående projekt som 
bedrivs i nämndens regi. Denna ska presenteras på nämndens möte i april 2018.  

2.1.5. Beachvolleybollturneringen 

På stranden nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand genomfördes den 1/7 2017 en 
amatörtävling i beachvolleyboll och den 5-9/7 2017 genomfördes en internationell 
beachvolleybollturnering.  
 
Vid intervju med kultur- och utvecklingsnämndens (KUN) presidium framgår det att de menar 
att de behandlade frågan och tog beslut den 21 december 2016 om att vara medarrangör1 till 
en beachvolleybollturnering. Tävlingen skulle arrangeras i samarbete med Svenska 
volleybollförbundet och företaget Play for life. Budget var då satt till 221 000 kronor. Det var 
pengar som från början var avsatta till annat och som nämnden ansåg att de kunde använda 
till ändamålet. I protokollet från den 21 december 2016 finns dock inget beslut dokumenterat. 

                                                
1 Här går meningar något isär och det är osäkert vilken roll de uppfattade att nämnden skulle ha. Från 
att stötta ekonomiskt med de 221 000 kronor till att vara medarrangör. Ingen i presidiet hade uppfattat 
att de skulle driva evenemanget. 
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På mötet antogs en nämndsplan, men i den finns beachvolleybollturneringen inte nämnd i 
skrift eller i de ekonomiska framställningarna. Under våren 2017 fick nämnden inte några 
rapporter om hur arbetet fortskred och det ställdes inte heller några frågor på 
nämndsammanträdena. Under maj månad fick nämndspresidiet besked av 
förvaltningschefen om att evenemanget skulle kosta mer än beräknat. De uppfattade då att 
kostnaden för evenemanget skulle sluta på cirka 400 000 kronor. Det fanns dock en 
budgetpost som nämnden kunde använda och därmed var deras uppfattning att 
evenemanget fortfarande rymdes inom budget. Beskedet om överskridande av budget kom 
inte vid ett formellt möte och något beslut om utökad budget togs inte och det finns inte heller 
något dokumenterat gällande budgetöverskridandet. Den 28 juni 2017 finns följande noterat i 
närvarolistan i KUN:s  protokoll: Karin Lundqvist, medarrangör för beachvolleyboll 2017 i 
Laholm § 103. Vid intervju framgår det att Karin Lundqvist var på sammanträdet och 
informerade om evenemanget. Hennes roll var och är fortfarande oklar för KUN:s presidium. 
Enligt KUN:s presidium fick de under eller i samband med sammanträdet information om att 
evenemangets kostnader uppgick till 600 000 kronor. I protokollet finns det under § 103 
noterat följande: Information besöksnäringen Johan Hjert2 och Karin Lundqvist. I övrigt finns 
det inte något noterat i protokollet om beachvolleybollturneringen. I mitten av juli fick 
ekonomiavdelningen signaler om att det hade kommit in många fakturor gällande 
beachvolleybollturneringen och att internbudgeten på 221 000 kronor var överskriden med 
ungefär det dubbla. Dessutom låg det ytterligare väntande fakturor på cirka 200 000 kronor. 
Kommunstyrelsens ordförande får då information om detta och ber ekonomiavdelningen om 
att bevaka frågan. Ordförande ber dessutom verksamhetschefen för kultur- och utveckling 
om en redovisning. Den redovisningen ges enligt uppgift den 13 september, se längre ner i 
texten.  
 
På beredningsutskottet den 23 augusti 2017 får presidiet (KUN) enligt intervjuuppgifter 
information om att det var dåligt väder dagarna innan evenemanget vilket hade inneburit 
extra kostnader då stranden påverkats kraftigt av blåst och vattenmängder. Kostnaden var 
nu sammanlagt 1,2 miljoner kronor. I protokollet från beredningsutskottet finns det inte någon 
notering om att frågan var uppe för behandling eller som informationspunkt. Den 30 augusti 
2017 finns däremot en protokollsnotering. Under § 123 
informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 finns följande noterat:  
 
Sommarens evenemang 
Beachvolleyboll  

 Höga deltagarsiffror 
 Media har gett en positiv bild av eventet 
 Mycket besök på sociala medier, kopplat till eventet  
 Eventet har kostat mer än beräknat, oförutsedda kostnader så som väder etc.  
 Mycket positiv feedback av personer som deltagit i någon form i eventet. 

 
Det finns inte noterat några siffror gällande de oförutsedda kostnaderna eller vad det 
ekonomiska resultatet för hela evenemanget skulle komma att bli.  
 
Den 13 september 2017 träffas KUN:s presidium och KS ledningsutskott. På mötet 
behandlas enligt uppgifter från intervju frågan gällande att evenemangets kostnad uppgick till 
1,2 miljoner kronor. Några mötesanteckningar eller något protokoll fördes inte.  
 
Vi har inte till fullo utifrån erhållet material kunnat fastställa exakt vem som attesterat 
respektive faktura. Vid intervju med kultur- och utvecklingsnämndens presidium och 

                                                
2 Dåvarande kultur- och turistchef 
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tillförordnad verksamhetschef framkom att det ska ha varit fyra tjänstemän som 
beslutattesterat på olika attestfunktioner. Vid vår kontroll av fakturorna finner vi att följande 
åtta funktioner har genomfört någon av de fyra attesteringarna: verksamhetschef KUN, 
kultur- och turistchef, badföreståndare folkhälsocenter, receptionist Campus Laholm, 
turistinformatör, enhetschef fritidsenheten, assistent på planeringskontoret och en ekonom 
på KUN.  
 
Enligt uppgift vid intervju är de flesta av inköpen genomförda utan upphandling eller avrop på 
befintliga ramavtal. Det har genomförts inköp av bland annat byggmaterial, livsmedel och 
kläder. Det har dessutom hyrts fordon i form av hjullastare, grävmaskiner och dumpers. En 
hyrbil har även hyrts i Stockholm och lämnats tillbaka på samma ställe. En del av fakturorna 
är inte direkt utställda på Laholms kommun utan ger intryck av att varan eller tjänsten kan ha 
beställts av någon annan för att sedan ha betalats av kommunen.   
 
Det saknas avtal med i stort sett alla leverantörer. Därutöver finns det inte tecknat 
sponsoravtal i enlighet med kommunens riktlinjer. 
 
Nedan diagram visar bokförda kostnader per månad. Kostnaderna är sammanställda utifrån 
material vi har erhållit från kommunen. Kostnaderna är registrerade på den månad då de 
bokfördes.  
 

 
 
Nedan diagram visar utvecklingen av den aggregerade kostnaden i relation till kostnad per 
månad. Kostnaderna är registrerade på den månad som de bokfördes.  
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2.1.6. Cykelfestivalen 

 
Laholmscyklisten en lokal cykelförening har årligen ett sexdagars cykelarrangemang i 
Laholm. Arrangemanget heter Motions 6-dagars Sydhalland runt och är ett motionscykellopp. 
Loppet arrangeras årligen och drar mycket deltagare med familjer till Laholm. Tanken 2017 
var att dra nytta av det kommer många besökare och göra kringarrangemang. Detta ledde till 
att man på tjänstemannanivå beslutade att ha en cykelfestival samtidigt som 6-dagars den 
22-29 juli. Det finns inte något dokumenterat politiskt beslut om att anordna cykelfestivalen 
och det finns inte heller något dokumenterat delegationsbeslut på tjänstemannanivå. 
Festivalen arrangerades av Visit Laholm som har som uppdrag att bland annat utveckla 
Laholm, och cykelturism har angetts som ett prioriterat mål i det uppdraget. Det är oklart 
vilken budget som festivalen hade. Det var dock enligt uppgift uttalat att festivalen skulle 
finansieras genom att använda det som budgeterats för en tjänst inom KUN (kallad 
cykeltjänst) som inte tillsatts i enlighet med tidsplan.  
 
Enligt uppgift vid intervju är de flesta av inköpen genomförda utan upphandling eller avrop på 
befintliga ramavtal. Det har genomförts inköp av bland annat hotellövernattningar, livsmedel, 
Iphones och middagar/luncher. Artister som till exempel Jan Johansen, Cajsa-Stina 
Åkerström och Nick Borgen har hyrts in. Bland de lite större fakturorna finns bandanas för 
36 490 kronor, en faktura från Post Nord på 25 184 kronor (osäkert vad kostnaden står för 
finns frågetecken på fakturan), artister och nattvakter för 110 000 kronor samt en faktura på 
64 000 kronor från ett eventföretag. En del av fakturorna är inte direkt utställda på Laholms 
kommun utan ger intryck av att varan eller tjänsten kan ha beställts av någon annan för att 
sedan ha betalats av kommunen.   
 
Det saknas avtal med i stort sett alla leverantörer.  
 
Under 2017 har två stycken cyklar köpts in. Det framgår av intervju och av den utredning 
som kommunen gjort att frågor har väckts angående det ena cykelinköpet. En polisanmälan 
har lämnats in gällande inköpen och därmed är det polisens uppgift att utreda vidare.  
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Nedan diagram visar bokförda kostnader per månad. Kostnaderna är sammanställda utifrån 
material vi har erhållit från kommunen. Kostnaderna är registrerade på den månad då de 
bokfördes.  
 

 
 
Nedan diagram visar utvecklingen av den aggregerade kostnaden i relation till kostnad per 
månad. Kostnaderna är registrerade på den månad som de bokfördes.  
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3. Sammanfattande bedömning 

 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens övergripande syfte är att kultur- och 
utvecklingsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av beachvolleyturneringen 
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.  
 
Revisionen har i tidigare granskningar påpekat brister och gett rekommendationer gällande 
hantering av leverantörsfakturor, upphandling, intern kontroll, dokumentation och uppföljning 
och återapportering.   

Gällande intern kontroll så är faktiska kontrollaktiviteter endast en del av fem3 i den COSO-
modell som ligger till grund för dagens moderna internkontrollarbete. Riskutvärdering har en 
lika stor roll och bygger på att alla delar i verksamheten ska riskutvärderas. Kontrollmiljön är 
lika viktig och beskrivs som bland annat organisationens integritet och etiska värden, 
ledningens filosofi och ledarstil, ansvar och befogenheter och personalpolicy och regelverk. I 
tidigare granskning har frågan om kontrollmiljön hanterats och kommunstyrelsen 
rekommenderades att arbeta för att påverka attityder och öka kunskapen och kompetensen 
kring Lagen om offentlig upphandling. Det är vår uppfattning att det fortfarande finns ett behov 
av att förstärka och förbättra kontrollmiljön, och inte endast gällande inköp. Att kommunen har 
policyer antagna av kommunfullmäktige som upprepade gånger inte följs ger signaler om att 
behovet av att arbeta med kontrollmiljö och riskutvärdering är större än behovet av att införa 
fler kontroller. Med det sagt vill vi ändå påpeka att det kan finnas anledning att se över hur 
automatiska eller manuella kontroller kan säkerställa att ansvarig nämnd får signal vid 
markanta överskridanden av poster i internbudget. 

Granskningen har visat att det är åtta olika attestanter som med olika attestfunktioner har 
attesterat fakturor. Flera av attestanterna har inte haft ett större ansvar än att kontrollera att 
varan eller tjänsten mottagits eller att pris och villkor stämmer. Dock hade det varit önskvärt 
att någon reagerat på att varorna inte var avropade via kommunens ramavtal alternativt 
upphandlade.  

Det kan finnas flera anledningar till att en kommun beslutar om att driva eller stötta mindre och 
större evenemang. Syftet med evenemanget ska vara tydligt och grunda sig den kommunala 
angelägenheten i enlighet med kommunallagens (2017:725) andra kapitel. Det ska finnas en 
fastslagen budget och beroende på budgetens storlek och med grund i delegationsordningen 
ska beslutet antas av ansvarig nämnd.  

Det finns ett antal frågor som en nämnd bör ställa när ett projekt utanför ordinarie verksamhet 
inleds. Frågor som säkerställer att ansvarsfrågan är klar och att de ekonomiska ramarna är 
tydliga. Det är en brist att inte någon ansvarig ställde dessa frågor. Tidigt ställda frågor hade 
kunnat klargöra att evenemangets ekonomiska ramar och ansvarsfördelning var ytterst osäkra.  

Bristen ligger därmed inte i att nämnden bekostade eller arrangerade (vilket är fortfarande 
otydligt) evenemangen utan i det faktum att det från början var ytterst oklart vilken roll 
kommunen hade, vilken ansvarsfördelning som rådde och vilka ekonomiska ramar som var 
fastställda. Dessutom har uppföljningen av kostnaderna varit bristfällig.  

Gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår det att ha uppsikt över att av 
kommunfullmäktige antagna beslut, inklusive styrdokument, följs. Vi bedömer att det finns ett 

                                                
3 De fem delarna är kontrollmiljö, riskanalyser, kontrollaktiviteter, information, kommunikation och 
uppföljning. 
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behov av att stärka arbetet med att löpande följa om antagna kommunfullmäktigebeslut 
inklusive styrdokument implementeras och följs i verksamheterna.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  

 Säkerställa att evenemang och andra projekt genomförs utifrån en tydlig struktur med 
tydliga ekonomiska ramar och ansvarsförhållanden. 

 Säkerställa att attestanter har erforderlig kunskap och kompetens för att kunna utföra 
sitt uppdrag 

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

 Säkerställa att nämnden informeras löpande, framförallt vid avvikelser, och att 
informationen dokumenteras.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Stärka arbetet med att säkerställa att kommunfullmäktigebeslut inklusive antagna 
styrdokument följs.  

 

 
Laholm 27 mars 2018  
 
 
 
Malin Lundberg   
EY    

Revisionsfrågor Svar 

Har beslut fattats i enlighet med 
attestreglemente och 
delegationsordning? 

Nej, gällande delegationsordning. Det handlar både 
om att vissa beslut borde ha tagits av nämnden och 
om att beslut inte har dokumenterats.  

Ja, gällande attestreglemente.  

Har inköp och eventuell 
upphandling följt gällande 
regelverk? 

Nej.  

Finns det tydlig dokumentation 
och/eller avtal i ärendet? 

Nej 

Har kultur- och 
utvecklingsnämnden tagit del av 
dokumentationen under projektets 
gång? 

Nej. Från att beslut om att genomföra evenemangen 
tills att de genomförts saknades dokumenterad 
rapportering till nämnd (vid ett tillfälle gällande 
beachvolleyn genomfördes muntlig presentation). 
Efteråt dröjde det innan återrapportering gjordes och 
dokumentationen var då bristfällig.  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade: 
 
 Kommundirektör 

 Ordförande kommunstyrelsen 

 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 

 2:e vice ordförande kommunstyrelsen 

 Ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

 1:e vice ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

 2:e vice ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

 TF. verksamhetschef kultur- och utveckling 

 Ekonomichef 

 Redovisningschef 

 Jurist/utredare 

 Kommunjurist 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

Förtroendevald revisor Gert Eriksson 
Förtroendevald revisor Bo Fritzon  
Förtroendevald revisor Tommy Jacobson 
 
Dokument: 

 
► Kultur- och utvecklingsnämndens handläggning av upphandlingsbeslut 2018-02-13 

► Sammanträdesprotokoll 2017-06-28. Kultur- och utvecklingsnämnden  

► Sammanträdesprotokoll 2017-08-30. Kultur- och utvecklingsnämnden 

► Beslut avseende ’Motion om uppföljning av beachvolleytävling’ 2018-01-05. 

Kommunfullmäktiges presidium  

► Sammanträdesprotokoll 2017-06-27. Kommunfullmäktige 

► Avtal Lazerkamelen band till Beachvolleyboll 

► Ansökan om offentlig tillställning gällande idrottsarrangemang 2017-05-05. Polisen 

► Sammanträdesprotokoll 2017-05-24. Kultur- och utvecklingsnämndens 

beredningsutskott 

► Sammanträdesprotokoll 2017-05-31. Kultur- och utvecklingsnämnden 

► Sammanträdesprotokoll 2017-09-20. Kultur- och utvecklingsnämndens 

beredningsutskott 

► Sammanträdesprotokoll 2017-09-27. Kultur- och utvecklingsnämnden 

► Sammanträdesprotokoll 2018-01-30. Kommunfullmäktige  

► Budgetuppföljning 1. Kultur- och utvecklingsnämnden  

► Budgetuppföljning 2 med prognos. Kultur- och utvecklingsnämnden  

► Fakturaunderlag cykelfestival 
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► Fakturaunderlag beachvolleybollturningen 

► Angående hantering och följer av beachvolleybollturningen 2017, januari 2018. 

Skrivelse kommunchef  

► Intern mailkonversation avseende beachvolleybollturningen 2018  

► Kostnadsgrupperingar Beachvolleyboll 2017, 2018-01-12 

► Kostnadsgrupperingar Cykel 2017 2018-01-12 

► Ansökan om lokalbidrag 2017, Vindrarps Volleybollklubb 2017-01-30 

► Sammanträdesprotokoll 2016-12-21. Kultur- och utvecklingsnämnden 

► Sammanträdesprotokoll 2017-08-23. Kultur- och utvecklingsnämndens 

beredningsutskott 

► Motion till kommunfullmäktige 2018-01-03 

► CEV Satellite Laholm 2017 rapport beachvolley 

► Transaktionsöversikt Cykelfestival 

► Utredning angående hantering och följder av beachvolleybollturnering och 

cykelfestival 2017, 2018-01-29. Kommunledningskontoret  

► Brev till kommunfullmäktiges ledamöter 2018-02-08, tidigare verksamhetschef kultur- 

och utveckling  

► Attestreglemente 

► Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet 

► Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 

► Kommunstyrelsens svar på revisionens granskning av styrning, uppföljning och kontroll  

av leverantörsfakturor 

► Kommunstyrelsens svar på granskning av styrning, ledning och kontroll av  

Upphandlingsbeslut 

 

 

 




