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§ 77 Dnr 2018-000131  
 
Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens 
följsamhet till ägardirektiv samt policys 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret till revisionen. 
 
Återkoppling i ärendet ska ske till kommunstyrelsen avseende 
tillvägagångssätt samt tidsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att genomföra 
en uppföljning av en granskning genomförd revisionsåret 2017 med 
fokus på kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet 
till ägardirektiv och policys. Syftet med uppföljningen var att utröna 
om och på vilket sätt de bedömningar och iakttagelser som gjordes i 
aktuell granskningsrapport har beaktats av kommunstyrelsen.  
 
Av granskningsrapporten framgår att kommunstyrelsen 
rekommenderas att i ägardirektiven tydliggöra vilka styrande 
dokument bolagen ska följa samt säkerställa att bolagen arbetar 
utifrån de styrande dokumenten. 
 
Kommunstyrelsen har nu utifrån kommunrevisionens 
rekommendationer i granskningsrapporten påbörjat arbetet med att 
utreda vilka styrande dokument som finns i Laholms kommun för att 
därefter utröna vilka av dessa som även ska följas av de kommunala 
bolagen och implementeras i bolagens ägardirektiv.  
 
Kommunstyrelsen ska även tillse att detta arbete samt hur det 
säkerställs att de kommunala bolagen arbetar efter de styrande 
dokument som efter utredning bedöms tillämpliga även för bolagen 
återrapporteras till kommunrevisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 7 april 2021 § 76 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
Missiv från kommunrevisionen  
Revisionsrapport december 2020 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 



 

Laholms kommun, Kommunstyrelsen 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 
bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna svaret till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av en 
granskning genomförd revisionsåret 2017 med fokus på kommunstyrelsens ägarstyrning och 
bolagens följsamhet till ägardirektiv och policys. Syftet med uppföljningen var att utröna om och 
på vilket sätt de bedömningar och iakttagelser som gjordes i aktuell granskningsrapport har 
beaktats av kommunstyrelsen.  
 
Av granskningsrapporten framgår att kommunstyrelsen rekommenderas att i ägardirektiven 
tydliggöra vilka styrande dokument bolagen ska följa samt säkerställa att bolagen arbetar utifrån 
de styrande dokumenten. 
 
Kommunstyrelsen har nu utifrån kommunrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten 
påbörjat arbetet med att utreda vilka styrande dokument som finns i Laholms kommun för att 
därefter utröna vilka av dessa som även ska följas av de kommunala bolagen och implementeras 
i bolagens ägardirektiv.  
 
Kommunstyrelsen ska även tillse att detta arbete samt hur det säkerställs att de kommunala 
bolagen arbetar efter de styrande dokument som efter utredning bedöms tillämpliga även för 
bolagen återrapporteras till kommunrevisionen.  
 
Följande styrdokument förslås kunna bli aktuella för de kommunala bolagen att följa: 
 

• Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare  
• Riktlinjer för avyttring av inventarier och utrustning 
• Riktlinjer för betalkort 
• Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning 
• Riktlinjer för kontanthantering 
• Riktlinjer för leasing 
• Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar 
• Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet 
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• Kommunikationspolicy 
• Program för strategisk IT 
• Riktlinjer för arkiv 
• Riktlinjer för Laholms kommun i sociala medier 
• Riktlinjer för strategisk kommunikation 
• Riktlinjer för flaggning 
• Etiska regler för förtroendevalda 
• Laholms kommuns pensionspolicy för anställda 
• Laholms kommuns policy mot korruption 
• Lika rättigheter för Laholms kommuns medarbetare, Policy och handlingsplan för 2013-

2016 
• Lönepolicy för Laholms kommun 
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
• Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
• Personalpolicy för Laholms kommun 
• Policy för riskbruk, missbruk och beroende droger 
• Policy för representation 
• Resepolicy för Laholms kommun 
• Riktlinjer för användande av kommunens datorer och internet för anställda och 

förtroendevalda i Laholms kommun 
• Riktlinjer för distansarbete 
• Riktlinjer för friskvård 
• Riktlinjer för rökfri arbetstid 
• Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
• Reglemente för intern kontroll 
• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
• Riktlinjer för Laholms kommuns krisberedskap 2020-2023  
• Trygghet och säkerhet i Laholms kommun – Handlingsprogram 
• Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny, - till och ombyggnad av lokaler för 

kommunal verksamhet 
 

Beslutsunderlag 
Missiv från kommunrevisionen  
Revisionsrapport december 2020 

Beslutet skickas till: 
 
Kommunrevisionen 
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Josefin Thedeby 
Kanslichef/Ställföreträdande kommunchef 

 Sandra Richard 
Kommunjurist 
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