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RevisorernaiLaholms kommun har gett EY i uppdrag att granska om kommunstyrelsens, 
nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara 
ändamålsenlig. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte bedriver ett 
helt ändamålsenligt arbete med den interna kontrollen. Varken kommunstyrelsen eller 
nämnderna har genomfört sina kontroller i enlighet med deras internkontrollplan för 2020 

vilket bedöms vara en brist. Det bedöms även vara en brist att nämnderna inte har behandlat 
eventuella avsteg från internkontroll planen. 

Det är positivt att socialnämnden tar del av återrapportering av genomförda kontrollmoment 
vid mer än ett tillfälle per år. Det är inte tillräckligt att kommunstyrelsen och resterande 
nämnder enbart tar del av en sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Om 
internkontrollen ska kunna fungera som ett verktyg för nämnderna bör de få återrapportering 
oftare än årligen. 

Det är vår bedömning att bolagsstyrelsernas arbete med framtagande av riskanalyser och 
internkontrollplan inte kan bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar vår bedömning 
på att det saknas en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för 
internkontrollplanerna samt att internkontrollplaner snarare innehåller operativa uppgifter 
och kontroller samt redogörelser av olika nyckeltal, än kontrollmoment som bygger på 
identifierade risker i verksamheten. Vidare är bolagens kontrollmoment inte i tillräcklig 
utsträckning utformade för att kunna vara ett verktyg får styrelserna att hantera eventuella 
risker efter en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Bolagen behöver lägga en ordentlig 
grund i form av en risk- och väsentlighetsanalys för att kunna utforma ett ändamålsenligt 
internkontrollarbete. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att: 

~ genomföra kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
~ löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 

~ tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för nämndens 
verksamhet 

Vi rekommenderar bolagsstyrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 
att: 

~ ta fram en risklista över verksamhetens risker och därefter värdera dessa i en risk- och 
väsentlighetsanalys 

~ säkerställa att det finns en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen 

~ tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för bolagens 
verksamheter 

~ genomföra planerade kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
~ tydligt dokumentera genomförda kontroller med avseende på tidpunkt för kontrollen, 

vem som genomfört kontrollen och vad resultatet blev 
~ tydligt formulera vilka åtgärder som följer identifierade avvikelser vid genomförande 

av kontrollmoment i internkontrollplanerna 
~ löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds 
härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 
2021-02- 19. Svaret skickas till revisionen@laholm.se 
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