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Granskning av arbetet med oegentligheter inom de kommunala bolagen 

 

Lekmannarevisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska arbetet med mutor 

och oegentligheter i de kommunala bolagen. Syftet med granskningen var att bedöma om bo-

lagens styrelser och bolagsledningar säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upp-

täcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. 

Den sammanfattande bedömningen är att bolagen i betydande utsträckning säkerställt en god 

intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegent-

ligheter i verksamheten. Riskanalyserna behöver dock utvecklas avseende konsekvens- och 

sannolikhetsbedömningar. De interna kontrollplanerna för de båda bolagen behöver på ett 

bättre sätt tydliggöra hur kontrollpunkten för mutor och oegentligheter ska genomföras samt 

hur uppföljningen görs. Vidare bedömer vi att uppföljningen behöver dokumenteras tydligare.  

Vi ser det som positivt att ett flertal kontrollåtgärder har införts bland annat med syfte att re-

ducera risk för mutor och oegentligheter. Vi bedömer däremot att bolagen tydligare behöver 

identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och nyck-

elpersoner kopplat till mutor och oegentligheter. Slutligen bedömer vi att bolagen inte i till-

räcklig utsträckning erbjuder möjligheten att inkomma med synpunkter och klagomål via sina 

hemsidor eller motsvarande.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelserna i Laholmshem AB och Kommun-

fastigheter i Laholm AB att: 

• Upprätta en risk- och väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av intern-
kontrollarbetet.  

• Tydligare dokumentera de uppföljningar som görs kopplat till den interna kontrollen. 
• Identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och 

nyckelpersoner kopplat till mutor och oegentligheter. 

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten över-

sänds härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten 

senast den 28 september 2019.  
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