
Written by

Revisionsplan
Laholms kommun

2022



Genomförda granskningar 2019 - 2021

2020
 Granskning av arbetet med skolfrånvaro
 Granskning av avtalshantering
 Granskning av intern kontroll 
 Hearing om KS Uppsiktsplikt
 Uppföljningsgranskning: kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys

2019
 Granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett användarperspektiv
 Granskning av arbetet med oegentligheter i bolagen (Lekmanna)
 Granskning av kommunens näringslivsarbete
 Granskning av upphandling samt möbelinköp

2021
 Granskning av bemötande och tillgänglighet
 Granskning av KS uppsikt 
 Granskning av fastighetsunderhåll
 Granskning av ekonomiskt bistånd (pågående)
 Granskning av kränkande behandling (pågående)
 PM Hearing byggnation Klarabäck Laholmshem 



Revisionsplan - genomförande

Revisorernas riskarbete inleds med en seminariedel med omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen 
trattas ner från nationell nivå till lokal nivå. Bakgrund till den lokala nivån har insamlats genom 
dokumentstudier och intervjuer med företrädare för verksamheten. Efter seminariedelen inleds 
riskanalysen med genomgång av de risker som har identifierats i omvärldsanalysen. Utifrån en lista 
med ett 20-tal identifierade risker väljer revisorerna ut de risker som känns mest angelägna. Det 
sammantagna utfallet av revisorernas riskvärdering har legat till grund för beslut om revisionsplan 
för 2022. Vilka granskningsmetoder och vilka prioriteringar som därefter skulle göras beslutades 
genom dialog inom revisionsgruppen. 
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Granskningar som ingår i revisionens arbetsplan 2022

• Granskning av årsbokslut 2022 
• Granskning av delårsrapport 2022-06-30 

Beslut att djupgranska 
1. IT-säkerhet (jan-juni)
2. Gymnasieskolans arbete med kvalité och attraktivitet (aug-nov)
3. Stöd till barn och unga med särskilda behov (grundskolan) (jan-jun)
4. Laholms kommun som attraktiv arbetsgivare (jan-juni)

Dessutom: Uppföljning av tidigare års granskning (2020) Avtalshantering

Beslut att granska genom hearing/informationsinhämtning 2022: 
1. Bygglov (H) (våren syfte är att se hur de arbetar för att få ner handläggningstiderna)

2. Ny socialchef, besök med frågor om brukarenkäter och planer för framtiden (hösten)

3. Kompetensförsörjning (H) (hösten efter granskning av attraktiv arbetsgivare)

4. Utredning elevhälsa
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Verksamhetsbesök 2022

Avfallsdeponin/byggåtervinningen Ahla
Ungdomsforum
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Lekmannarevision 2022

Beslut att granska:

Djupgranskning
IT-säkerhet (Jan-juni)
Attraktiv arbetsgivare

Hearing
1. Allmän hearing grundläggande granskning

Risk- och väsentlighetsanalys 2020
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