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Granskning av hanteringen av evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest 
De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska hanteringen av 
evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest Syftet med granskningen är att bedöma om 
kultur- och utvecklingsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av beachvolleyturneringen 
och cykelfestivalen har varit tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning 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. 

Våra bedömningar bygger på följande iakttagelser: 

""' Det saknas formella beslut om genomförande av evenemangen. 
""' Det saknas formellt fastställda budgetar. 
""' Det saknas dokumenterade uppföljningar. 
""' De flesta av inköpen är genomförda utan upphandling eller avrop på befintliga avtal. 
""' 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 

en lighet med kommunens riktlinjer. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att: 

""' Säkerställa att evenemang och andra projekt genomförs utifrån en tydlig struktur med tydliga ekono
miska 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 risk

utvärderats. 
""' Säkerställa att nämnden informeras löpande, framförallt vid avvikelser, och att informationen doku

menteras. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

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

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds här
med. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 2018-06-
27. 
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