
 

 

 

Bilaga till revisionsberättelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redogörelse för 2008 års granskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

april 2009 
 

Revisorerna i 
Laholms kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisorernas redogörelse 2008 

 2(15) 
 

Innehållsförteckning 
 

1 GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNING.................................................................. 3 

1.1 VÅR BEDÖMNING AV 2008 ÅRS RESULTAT OCH REDOVISNING ................................. 3 
1.2 GEMENSAMMA NÄMNDER........................................................................................ 5 
1.3 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I DELÅRSRAPPORTEN .......................................... 6 
1.4 VÅR BEDÖMNING AV NÄMNDERNAS EKONOMISKA ANSVARSTAGANDE................ 6 

2 REDOVISNING AV ÖVRIG GRANSKNINGSVERKSAMHET .............................. 8 

2.1 SAMVERKAN I FOLKHÄLSOARBETET I HALLAND .................................................. 8 
2.2 HJÄLPMEDELSNÄMNDEN ......................................................................................... 9 
2.3 PERSONALPOLITISKA FRÅGOR.............................................................................. 10 
2.4 KOMMUNENS FASTIGHETSFÖRVALTNING ............................................................ 10 
2.5 GRANSKNING AV SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGDOMAR I BEHOV AV 
SÄRSKILT STÖD ................................................................................................................ 11 
2.6 RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN............................ 12 
2.7 LEDNINGSFUNKTIONEN INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN................... 12 
2.8 GIS - ETT INFORMATIONSSYSTEM FÖR HANTERING OCH ANALYS AV 
GEOGRAFISKA DATA ........................................................................................................ 13 
2.9 DEN INTERNA KONTROLLEN.................................................................................. 13 
2.10 ÖVRIGT ................................................................................................................. 14 

3 GRANSKNING AV KOMMUNENS BOLAG ...................................................... 14 

 



Revisorernas redogörelse 2008 

 3(15) 
 

Redogörelse över granskningsverksamheten revisionsår 2008 
 

1 Granskning av årsredovisning 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för årsredovisningen. Hur den 
skall upprättas är reglerat genom lagstiftning, uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämn-
dens normeringar. I vårt uppdrag ingår att bedöma  

• om redovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt 

• om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
På vårt uppdrag har ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers granskat årsredovisningen 
för 2008. Genomförd granskning har omfattat 
• förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) 
• resultaträkning 
• finansieringsanalys 
• balansräkning 
• sammanställd redovisning  
 
Granskningen omfattar även bilagor och specifikationer till årsredovisningens 
olika delar, att bedöma kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efter-
levnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutet om. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen i all väsentlighet redogör 
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen samt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad 
enligt god redovisningssed.  
 
Därtill är vår uppfattning att kommunen fortsätter att ha en god standard när det 
gäller följsamhet och tillämpning av aktuella redovisningsprinciper. Den ekono-
miska översikten i förvaltningsberättelsen ger också en god bild av kommunens 
resultat och ställning. 
 

1.1 Vår bedömning av 2008 års resultat och redovisning 
Innan den globala ekonomiska kris som vi nu är en del av brutit ut hade kommu-
nens ekonomiska situation radikalt försämrats. Från ett årsresultat på ca 17 mkr 
2007 (och ett dubbelt så bra 2006) låg delårsresultatet liksom helårsprognosen för 
2008 farligt nära ett nollresultat – ett resultat som borde relateras till ett vid bud-
gettillfället förväntat årsresultat om 17,1 mkr. I vår rapport till fullmäktige i an-
slutning till 2008 års delårsrapport noterade vi  
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 Att de två finansiella mål som fastställts av fullmäktige inte kommer att 
uppfyllas och att det är med knapp marginal som balanskravet kan komma 
att uppfyllas, 

 Att det också är osäkert att kommunen kommer att uppnå sina finansiella 
mål under resterande planperiod samt 

 Att en av orsakerna till den snabba förändringen av kommunens ekonomi 
är kostnadsutvecklingen 2007 samt hittills under 2008.  

 
Vi konstaterade också att personalkostnaderna svarar för en stor del av kommu-
nens externa kostnader. Under perioden 06-07-31 tom 08-07-31 hade antalet till-
svidareanställda enligt delårsrapportens personalredovisning ökat med 87 perso-
ner samtidigt som helårskostnaden 2008 avseende mertid och övertid tenderade att 
överstiga 10 mkr. Den fråga som vi då ansåg borde ställas och besvaras var om 
personalkostnadsutvecklingen fullt ut är relaterad till volymförändringar. Vi har 
inte sett att en sådan analys har gjorts.   
 
Vidare redovisade vi som vår uppfattning ”att de beslutade åtgärderna inte kan 
anses tillräckliga vad avser Barn- och utbildningsnämnden samt ej möjliga att 
bedöma effekterna av vad gäller Socialnämnden. Vår uppfattning är att det är 
ytterst angeläget att kommunstyrelse och nämnder skyndsamt vidtar åtgärder som 
på kort sikt säkerställer ett positivt årsresultat för 2008 samt på längre sikt att de 
finansiella målen uppnås (2009 och framåt). Minskande intäkter och en omfattan-
de investeringsvolym ställer stora krav på förbättrad budgetdisciplin”. 
De åtgärder som avses är den åtgärdsplan som – enligt fullmäktiges beslut - varje 
nämnd som prognostiserar ett underskott skall redovisa. 
 
---- 
 
Beträffande 2008 års ekonomiska resultat konstaterar vi att kommunallagens ba-
lanskrav uppfylls. Kommunen hade, efter fullmäktiges beslut om kompletterings-
budget i april 2008, ett budgeterat resultat om 2,6 mnkr. Det slutliga resultatet för 
2008 blev -0,2 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster 
om 2,6 mnkr (negativ påverkan) samt nedskrivning av aktiefonder 6,1 mnkr (posi-
tiv påverkan) exkluderas. 2008 års resultat uppgår då till 3,3 mnkr. 
  
Nämnderna har tillsammans överskridit budgeten med netto sammanlagt 6,7 
mnkr. Samtliga nämnder har klarat sin budgetram utom Barn- och utbildnings-
nämnden (4,1 mnkr i underskott) och Socialnämnden (8,9 mnkr). Det bör noteras 
att Socialnämnden under året fått ett tilläggsanslag om 12 mnkr. Nämndernas 
sammantagna prognosavvikelse mellan slutligt resultat och prognos 2 ( per 31 
juli) är ca 7 mnkr. 
 
Som finansiella mål för god ekonomisk hushållning har fullmäktige fastställt 

• Att verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot inte skall 
överstiga 98% av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-
jämning samt 
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• Att investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med 
egna medel. 

 
2008 har dessa mål inte uppnåtts. Kommunens nettokostnadsandel av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag uppgår till 100%, d v s ett överskridande med 2%. I 
likhet med  2007 har den relativa utvecklingen av verksamhetens nettokostnader 
varit högre än utvecklingen av skatteintäkterna. Investeringar i skattefinansierad 
verksamhet finansierades till 92% med egna medel.  
 
Trots att skattesatsen höjts med 50 öre för 2009 anges i den ekonomiska översik-
ten i förvaltningsberättelsen att den ekonomiska planen visar på en negativ finan-
siell utveckling. För att klara de finansiella målen framöver måste det dessutom 
ske betydande kostnadsminskningar inom verksamheterna – eller intäktsökningar. 
Hittills har beslut fattats om att verksamheternas kostnader skall minskas med 18 
mnkr från och med 2010.  
 
Någon tydlig definition av vad som menas med god ekonomisk hushållning ur 
verksamhetssynpunkt är till skillnad från den finansiella delen inte uttalad. Ut-
gångspunkten för granskningen har därför varit de fem övergripande målområden 
som fullmäktige fastställde 2004 (utveckling, demokrati, livskvalitet, samverkan, 
omvärld). Enligt gällande styrprinciper skall fullmäktige, efter förslag av respek-
tive nämnder, fastställa inriktnings- och effektmål vilka skall verkställas av den 
sammanhållna förvaltningen. Även om sambandet med de övergripande målom-
rådena oftast inte är tydligt är sådana inriktnings- och effektmål också fastställda i 
respektive nämnds plan.  
 
Verksamhetens utfall är redovisad i kommunens årsredovisning. För respektive 
effektmål anges om det kan anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. 
Överlag anses effektmålen delvis eller helt uppfyllda. Övrig redovisning är för 
knapphändig för att gjorda bedömningar skall kunna verifieras.  
 
Vår bedömning är att metoden för uppföljning och redovisning av verksamheten 
är i linje med lagstiftarens intentioner. För att bättre motsvara lagkraven bör sam-
bandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter göras synligt. I årsre-
dovisningen saknas t.ex. nyckeltal och verksamhetsmått – med något undantag. 
 
Beträffande sambandet mellan fullmäktiges målområden och de inriktnings- och 
effektmål som fullmäktige fastställer för nämndernas verksamheter noterar vi med 
tillfredsställelse att det inför 2009 års verksamhet har skett en positiv utveckling. I 
de nämndsplaner som fullmäktige nu fastställt är inriktnings- och effektmålen 
sammankopplade med fullmäktiges målområden.  
 

1.2 Gemensamma nämnder 
Vi vill, beträffande kommunens årsredovisning, erinra om att fullmäktige i var 
och en av de samverkande kommunerna eller landstingen skall pröva frågan om 
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ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd eller enskild ledamot i 
sådant organ. Två sådana nämnder är hjälpmedelsnämnden samt patientnämnden. 
Av den anledningen borde fullmäktige – liksom kommunens invånare – ges möj-
lighet att årligen ta del av dessa nämnders verksamhet och resultat. En sådan rap-
portering kan inarbetas i kommunens årsredovisning. (Under avsnitt 2 – redovis-
ning av övrig granskningsverksamhet redovisar vi resultatet av genomförd 
granskning avseende hjälpmedelsnämnden.) 
 

1.3 Sammanställd redovisning i delårsrapporten 
Vi har tidigare uppmärksammat fullmäktige på att delårsrapporten saknar en 
sammanställd redovisning eftersom Laholmshem AB – men också Laholms bio-
gas AB – har en avvikande rapporteringsperiod. Vår uppfattning är att rapportpe-
rioden bör samordnas inom ”koncernen” för att därmed skapa förutsättningar för 
en sammanställd redovisning även i delårsrapporten. 
 

1.4 Vår bedömning av nämndernas ekonomiska ansvarstagande 
 I vår fortlöpande granskning har vi under året på olika sätt följt samt, där det fun-
nits anledning, även gjort fördjupade uppföljningar av nämndernas och verksam-
heternas åtgärder för att hålla sig inom de ekonomiska ramar som fullmäktige 
fastställt. Den sammanfattande bedömning vi gör är följande.  
 
Även om det t.ex. är så att servicenämnden uppger att nuvarande resurser för fas-
tighetsunderhåll inte är tillräckliga för att kunna garantera ett bibehållet värde på 
kommunens fastigheter – vilket kan vara ett uttryck för en bristande ekonomisk 
hushållning - är det socialtjänsten respektive barn- och utbildningsverksamheten 
som är i fokus när kommunens kostnader diskuteras. Anledningen är givetvis att 
de redovisar ett underskott men också att de svarar för merparten av kommunens 
kostnadsbudget. En ytterligare bidragande orsak kan vara att det för ”utomståen-
de” kan upplevas som i princip omöjligt att bedöma om verksamheternas kostna-
der är rimliga eller om det finns en besparingspotential. 
  
Samtidigt, byggt på den information som ett antal olika mätningar och jämförelser 
ger är den allmänna uppfattningen att kommunens mest kostnadstunga verksam-
heter i stort bedrivs kostnadseffektivt och med hänsyn till detta i stort också med 
en bra kvalitet. Ett påtagligt uttryck för att en sådan uppfattning råder är t.ex. att 
socialnämndens ursprungliga budget för 2007 i efterhand förstärktes med sam-
mantaget ca 18 mnkr (fullmäktigebeslut om tilläggsanslag hösten 2007 samt ram-
förstärkning april 2008).  
 
Om kostnadsnivån redan är låg innebär det givetvis att ytterligare kostnadsreduce-
rande åtgärder försvåras och kanske inte heller – i ett samhällsekonomiskt per-
spektiv – alltid leder till besparingar om kortsiktiga åtgärder måste genomföras. 
De kostnadsreducerande åtgärder som kommunen står inför – om inte intäkterna 
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ökar – behöver med andra ord också åstadkommas genom mer långsiktiga beslut 
och åtgärder.  
 
För att skapa en längre planerings- men också ansvarshorisont – beslutade full-
mäktige i februari 2008 att ett system med resultatfonder skulle införas med ome-
delbar verkan. Systemet innebär att över- och underskott som ”man förtjänar” 
överförs till nästa år. Underskott skall genom motsvarande överskott återställas 
inom tre år. Även om det tidigare varit möjligt att balansera ett över- eller under-
skott har beslutet om resultatfond förtydligat att en nämnd har utrymme att ett 
enskilt år redovisa ett underskott. En viktig förutsättning är emellertid att verk-
samheten och därmed nämnden kan göra troligt att man har sådan kostnadskon-
troll att man inom tre år kan återställa underskottet. 
 
Socialnämnden har sedan tidigare (2007) att hantera ett underskott om 6 mnkr. 
Årets resultat (2008) kommer att generera ett ytterligare underskott om 2,5 mnkr 
förutsatt att fullmäktige vid sitt aprilsammanträde 2009 beslutar i enlighet med 
styrelsens förslag till kompletteringsbudget samt resultatbalansering. Barn- och 
utbildningsnämndens resultatfond efter 2007 är + 1,3 mnkr. Under samma förut-
sättningar som ovan balanseras -2,1 mnkr. av 2008 års resultat. Det fonderade 
resultatet för respektive nämnd att återställa är därmed 8,5 respektive 0,8 mnkr. 
 
För barn- och utbildningsverksamheten är det fonderade underskottet i princip s.k. 
felräkningspengar och borde kunna hanteras under 2009 bl.a. genom att snabbt 
anpassa Osbeckgymnasiets kostnader till de ekonomiska förutsättningar som re-
sursfördelningssystemet ger – en anpassning som enligt vår uppfattning borde ha 
inletts redan under hösten 2008.  
 
Vad gäller socialtjänstens kostnader förefaller uppgiften vara betydligt svårare. 
Det vi genom våra fördjupade uppföljningar kan konstatera är att det inom verk-
samheten pågått och fortsatt pågår systematiska åtgärder för att identifiera möjli-
ga, kostnadsreducerande åtgärder. Förutsatt att de planerade, kostnadsreducerade 
åtgärderna genomförs lyckosamt kan den internbudget som fastställts förhopp-
ningsvis hållas. I förhållande till utfallet 2008 är internbudgeten för 2009 betydligt 
mindre underbalanserad jämfört med den internbudget som fastställdes för 2008. 
Men att ställa några högre förhoppningar på att resultatet 2009 kan bidra till att 
återställa 2007 års underskott är förmodligen inte realistiskt.   
 
I anledning av det sparbeting som gäller för 2010 när verksamhetskostnaderna 
skall minska med totalt 18 mnkr är det av största vikt att de kostnadsramar som 
fastställts för 2009 hålls. Det finns för samtliga verksamheter anledning att redan 
under 2009 initiera och så långt det är möjligt genomföra de åtgärder som är nöd-
vändiga för att anpassa sig till de kostnadsramar som skall gälla 2010 och framåt. 
Omvänt innebär ett underskott 2009 i normalfallet att rationaliseringskravet blir 
ännu större än det för 2010 angivna sparbetinget. Därtill har socialnämnden att 
återställa 2007 års underskott om 6 mnkr.  
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Avslutningsvis är vår bedömning också att de kostnadsreducerande åtgärder som 
kommunen står inför inte enbart kan lösas genom beslut av respektive nämnd. De 
förmodligen strukturella förändringar som också behöver vidtas förutsätter nor-
malt sett beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

 

2 Redovisning av övrig granskningsverksamhet 

2.1 Samverkan i Folkhälsoarbetet i Halland 
Tillsammans med revisorerna i region Halland, landstinget och de övriga kommu-
nerna i Halland har vi uppdragit åt Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ernst & 
Young att genomföra en granskning om samverkan kring folkhälsoarbetet i länet. 
Vår granskningsrapport är överlämnad till kommunstyrelsen.  
 
En viktig framgångsfaktor i arbetet med folkhälsa är samverkan på olika plan. 
Syftet med granskningen var att få en nulägesbild av samverkansarbetet samt vil-
ka resurser som för tillfället avsätts. Den övergripande frågan var om det bedrivs 
en ändamålsenlig samverkan kring folkhälsoarbetet i enlighet med den halländska 
policyn. De delfrågor som också skulle besvaras var  

 Vilka samverkansformer förekommer? 
 Hur styrs samverkansarbetet - länsövergripande och lokalt i kommunom-

rådena? 
 Vilken uppföljning/utvärdering görs av samverkansarbetet och effekterna 

av folkhälsoarbetet? 
 Hur uppfattar aktörerna att samverkansarbetet fungerar i olika frågor? 
 Förekommer lokala överenskommelser kring samordning av insatser? 
 Vilka ekonomiska resurser avsätts specifikt för folkhälsoarbete kopplat till 

målen/åtagandena i policyn? 
 
Frågorna ät ställda mot bakgrund av att länets huvudmän åtagit sig att driva ett 
aktivt folkhälsoarbete genom att 2002 anta en länsövergripande Folkhälsopolicy. 
Därefter har, med något undantag, beslut om en lokal Folkhälsopolicy fattats i 
respektive kommun.  
  
När det gäller folkhälsoarbetet i vår egen kommun konstaterar vi med tillfredsstäl-
lelse att det under det senaste året tycks ha funnit sin form – efter att under en pe-
riod ha saknat nödvändig politisk förankring. Nu har ett folkhälsoråd på nytt eta-
blerats och en väl strukturerad verksamhetsplan antagits (januari 2009). I verk-
samhetsplanen preciseras visionen för, syftet med och nuvarande prioriteringar av 
folkhälsoarbetet samtidigt som folkhälsorådets uppdrag, förutsättningar, arbets-
former och kommunikation tydliggjorts. Vår förhoppning är att det därmed har 
skapats bra förutsättningar för fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i vår kom-
mun. Parallellt finns det också anledning att utveckla samspelet med regionen.  
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2.2 Hjälpmedelsnämnden  
Enligt kommunallagen 3 Kap. 3§ skall fullmäktige tillsätta de nämnder som ut-
över styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Enligt 3a§ får kom-
muner och landsting genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3§. En 
gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller lands-
tingen och ingår i denna kommuns organisation. 
 
Enligt samma lag 5 Kap. 25a§ skall fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna eller landstingen pröva frågan om ansvarsfrihet och om anmärkning 
för en gemensam nämnd. Enligt 9 Kap. 2§ skall en gemensam nämnd granskas av 
revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. För kommunen aktuel-
la, gemensamma nämnder är hjälpmedels- samt patientnämnderna.  
 
Genom vår samverkan med landstingets revisorer kunde vi under 2007 konstatera 
att det fanns anledning att under innevarande revisionsår genomföra en djupare 
granskning av hjälpmedelsnämndens verksamhet. En sådan granskning är också 
genomförd av landstingsrevisorerna. 
 
Genomförd granskning ger underlag för följande synpunkter; 

 Det finns anledning att erinra om att reglemente för gemensam nämnd skall 
antas av fullmäktige i var och en av kommunerna eller landstingen (KL 6 
kap.32 §). Under 2008 har landstingsfullmäktige ensidigt beslutat om ändrad 
organisation (från verksamhets- till beställarnämnd) och därmed nytt regle-
mente för hjälpmedelsnämnden.  

 I sin numer beställande roll har Hjälpmedelsnämnden i uppdrag att ta fram 
mål som underlag för sin beställning till Närsjukvårdsstyrelsen. Enligt uppgift 
har det uppdraget inte utförts i avvaktan på att tjänsteman skall komma på 
plats. Vi menar att det är av största vikt att arbetet med målformulering priori-
teras.   

 Återkoppling gentemot Hallands kommuner sker indirekt. Hallands kommu-
ner utser vardera en ledamot och ersättare till nämnden. Tanken är att dessa 
ledamöter tar med sig frågeställningar för förankring i sin hemkommun. Det 
saknas ett forum för sådan politisk förankring men även avrapportering. Där-
emot förekommer överläggningar på tjänstemannanivå.  

 Sammanfattningsvis är vår bedömning att det brister i styrningen av hjälpme-
delsverksamheten i Halland. I dagsläget styrs hjälpmedelsverksamheten dels 
utifrån landstingets övergripande mål och dels utifrån inaktuella styrdoku-
ment. Den nya modellen där hjälpmedelsnämnden tar ansvaret för medbor-
garperspektivet har ännu inte slagit igenom. Kommunfullmäktige i Laholm – 
liksom övriga kommuner – har inte underställts förslag till nytt reglemente – 
vilket är en konsekvens av att landstingsfullmäktige beslutat om förändrad or-
ganisation. Den lokala förankringen bör förstärkas. Nämndens resultat bör re-
dovisas till fullmäktige som har att pröva frågan om ansvar. 
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2.3 Personalpolitiska frågor 
Utifrån fullmäktigemålet att Laholms kommun skall vara ”en attraktiv kommun 
som syns utifrån, är välkomnande för alla och erbjuder hög livskvalitet med en 
tillväxt som bygger på långsiktig hållbar utveckling” har personalenhetens fokus 
varit att verka för ett hållbart arbetsliv där redan anställda vill stanna kvar men 
också där nya medarbetare kan se framtidsmöjligheter. 
 
De utvecklingsfrågor som bl.a. prioriterats under 2008, jämte det traditionella 
personalarbetet i form av fortlöpande stöd till alla chefer i linjeorganisationen, att 
ansvara för utbetalning av löner och ersättningar till ca 2 200 anställda och ca 125 
förtroendevalda och att tolka och tillämpa gällande kollektivavtal, har varit 

 införandet av det nya personalsystemet 
 ett nytt samverkansavtal 
 en ny lönebildningspolicy samt 
 revidering av rehabiliteringspolicyn i anledning av förändringar i socialför-

säkringssystemet.  
 
Därutöver har vi noterat  

 Att det i samband med att personalchef anställdes inledningsvis förekom me-
ningsmotsättningar beträffande verksamhetsstödets utformning men att det 
numer har etablerats en balans mellan det horisontella och vertikala stödet och 
styrningen. Formerna för samarbetet mellan personalenheten och verksamhe-
terna har successivt utvecklats. 

 Att kommunstyrelsen under året har fattat beslut om att inrättande av nya 
tjänster ska prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet omfattar alla 
tillsvidareanställda, utökade tjänstgöringsgrader på befintliga tjänster, viss-
tidsanställningar med en varaktighet på minst 6 månader eller en skoltermin 
samt ändring av befattningsbenämning av tjänster. Personalenheten ansvarar 
för beredningen av ärendena. 

 
Personalchefen har nu sagt upp sig p.g.a. annan anställning. För att säkerställa en 
fortsatt utveckling av de personalpolitiska frågorna är det av vikt att ny personal-
chef rekryteras. Att bistå kommundirektören i arbetet med att etablera en stark 
samordning av personal- och organisationsfrågorna inom den sammanhållna för-
valtningen är en strategiskt viktig framtidsfråga.  
 

2.4 Kommunens fastighetsförvaltning 
I servicenämndens reglemente regleras ansvaret för fastighetsförvaltningen. 
I denna del skall Servicenämnden   
- med syfte att åstadkomma en från kommunalekonomiska utgångspunkter 

effektiv kommunal lokalförsörjning utreda behovet av, anskaffa och upp-
låta lokaler för kommunens nämnder, 

- tillse att samordningsbehov mellan nämnderna beaktas i lokalplanering-
en, 
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- förvalta kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) på 
ett för kommunen ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde bi-
behålls och om möjligt ökas, 

- förvalta kommunens byggnader och anläggningar på annan tillhörig fas-
tighet, 

- tillse att drift- och underhållsplaner upprättas och följs i fastighetsförvalt-
ningen, 

- verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster med 
avseende på tjänsternas omfattning och kvalitet. 

 
Vi har under året gjort en översiktlig uppföljning av fastighetsförvaltningen. 
Sammanfattningsvis kan vi notera följande; 

 Allt sedan 2003 när fastighetsförvaltningen samordnades under den 
då nya servicenämnden har det pågått och fortfarande pågår ett tål-
modigt arbete med att få ett samlat grepp över kommunens samtliga 
fastigheter men också den externa förhyrningen av lokaler.  

 Former för kundsamråd är etablerade men ett delproblem har varit att 
verksamhetsföreträdarna inte alltid prioriterar avstämningsmötena el-
ler är representerade av person som har nödvändigt mandat, 

 För att spelreglerna mellan ”hyresvärd” och ”hyresgäst” skall vara tydliga 
har vissa riktlinjer tagits fram – samtidigt som andra fortfarande saknas. De 
som finns är inte samlade och lätt tillgängliga – det är också oklart hur de 
bör fastställas. Lokalplaneringsgruppen förefaller få en växande betydelse 
som forum för att ta fram styrande riktlinjer. 

 Det planerade fastighetsunderhållet har successivt ökat ”på bekostnad” av 
det avhjälpande underhållet – en positiv utveckling. Det verksamhetsstöd 
för underhållsplanering som förvaltningen förfogar över används fortfaran-
de inte optimalt eftersom all grunddata ännu inte registrerats. Underhållsåt-
gärder som prioriteras är skalskydd samt energibesparing. 

 I avsaknad av en långsiktig strategi har fastighetsförvaltningen störst pro-
blem med barn- och utbildningsverksamhetens lokalförsörjning. Den hittills 
kortsiktiga planeringen får effekter dels på planeringen av fastighetsunder-
hållet, dels på projekteringsverksamheten. Diskussionen om och det beslut 
som skall fattas i anledning av skolutredningen innebär förhoppningsvis att 
det skapas förutsättningar för en långsiktig lokalförsörjnings – men också 
fastighetsunderhållsplanering.  

 Servicenämnden anser sig inte kunna garantera att tillgångarnas värde bibe-
hålls – vilket kan vara ett uttryck för en bristande ekonomisk hushållning. 

 

2.5 Granskning av samverkan kring barn och ungdomar i behov av 
särskilt stöd 

Efter genomförd granskning 2007 bedömde vi att en det saknades en politisk 
samordning av den horisontella process som samverkan kring barn och ungdomar 
i behov av särskilt stöd är ett tydligt exempel på. Ett samordnat beslutsfattande är 
viktigt som stöd och styrning för det operativa arbetet. Utifrån sitt uppdrag att 
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samordna verksamheter som berör två eller flera nämnder samt att utöva tillsyn 
över den samlade verksamheten i kommunen ansåg vi att kommunstyrelsen borde 
ta en aktiv roll i det fortsatta arbetet med att genomföra den länsövergripande po-
licyn. 
Under 2008 har vi med tillfredsställelse noterat att en sådan plattform och struktur 
för det fortsatta arbetet etablerats. 
 

2.6 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
2006 infördes i socialtjänstlagen en rapporteringsskyldighet till länsstyrelsen, 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige (SOL 16 kap. 6§). Den skyldig-
het som infördes var att rapportera inom tre månader ej verkställda, gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. §1. Vi har sedan dess följt utvecklingen och kan sam-
manfattningsvis redovisa följande; 
När lagen trädde i kraft hade kommunen ett stort antal ärende som enligt lagens 
synsätt inte verkställts. I ganska stor utsträckning var den bakomliggande orsaken 
att handläggningen präglades av en vilja att tillgodose specifika önskemål om 
boende vilket förde med sig att man avvaktade med att verkställa beslutet längre 
än tre månader. Dessa s.k. gamla ärenden blev inledningsvis också anledningen 
till att kommunens jurist fått lägga ned ett betydande arbete på att reducera straff-
avgifter i ett antal ärenden. I anledning av de nya bestämmelserna har ett mer 
stringent beslutsfattande införts – att tillgodose behovet i Laholms kommun. In-
formellt har det kompletterats med att man öppnat upp för att om möjligt kunna 
byta boendet i ett senare läge. När det gäller att tillgodose behovet av särskilda 
boenden uppger ansvarig tjänsteman att man numer i princip är i balans.  
 
Det kvarstående problemet är att tillgodose behov av kontaktpersoner. Där pågår 
det ständigt ett aktivt sökande – genom kontakter, nätverk och annonsering. 
Fr.o.m. 2008 gäller, i kraft av ny lagstiftning, att även personer med rätt till bi-
stånd enligt LSS har rätt till kontaktpersoner vilket innebär att det som tidigare var 
svårt att uppfylla nu blir ännu svårare.  

2.7 Ledningsfunktionen inom Barn- och utbildningsnämnden 

Som ett led i vår fortlöpande uppföljning av kommunens ledningsfunktion genom-
förde vi under 2007 en mer djupgående granskning av ledningsfunktionen inom 
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. I granskningen ingick att bedöma 
i vilken utsträckning som den nämndsplan som fullmäktige fastställt för Barn- och 
utbildningsnämnden är utgångspunkten för verksamhetsstyrningen på enhetsnivå. 
Resultatet av granskningen kommunicerades med nämndens presidium samt verk-
samhetschef. Under 2008 har vi gjort en uppföljning och kan bland annat notera 
följande;  

2007 var vår sammanfattande bedömning att den nyvalda nämnden under sitt för-
sta år etablerat arbetsformer som på ett bra sätt motsvarar fullmäktiges intentioner. 
Nämnden hade skaffat sig kunskaper om verksamheten samt identifierat viktiga 
utvecklingsområden. Nämnden hade också – i sina kontakter med verksamhets-
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chef och rektorer – varit tydlig med nämndsplanens betydelse som styrdokument. 
Nämnden hade för avsikt att utveckla sin egen fortlöpande uppföljning av verk-
samheten. Efter vår uppföljning 2008 kvarstår den bedömningen. Nämnden har 
också initierat och genomfört en nödvändig översyn av skolorganisation och upp-
tagningsområden. 
 
2007 var vår bedömning att verksamhetschef och verksamhetsledning ännu inte 
tagit ledningen över den samlade verksamheten. Konkret uttryck för detta var att 
nämndsplanen fortfarande inte var styrande för planering och verksamhet på en-
hetsnivå. Ett intensivt arbete med att skapa en gemensam, sammanhållen verk-
samhetsstyrning var emellertid på väg att slutföras. I vår uppföljning under 2008 
kan vi konstatera att så också skett. Ett konkret resultat är den verksamhetsplan 
som gäller för barn- och utbildningsverksamheten 2009.  
 
Övriga delar av vår granskning 2007 samt uppföljning 2008 är i allt väsentligt s.k. 
HUR-frågor, dvs. frågor som i första hand bör diskuteras och eventuellt hanteras 
inom den sammanhållna förvaltningen.  
 

2.8 GIS - ett informationssystem för hantering och analys av geo-
grafiska data 

Vi har under året också informerat oss om informationssystemet GIS vilket an-
skaffades för ca 10 år sedan. Bakgrunden till vårt intresse är att systemet årligen 
kostar kommunen närmare en miljon kronor (p.g.a. att kostnadsbilden är något 
svårfångad anges inget exakt belopp) samt att systemet har förutsättningar att bi-
dra till effektivisering av flertalet verksamheters planering.  
 
För närvarande är användningen begränsad till i huvudsak samhällsbyggnads,- 
miljö samt servicekontoren. Vår bedömning är att användningen av systemet bör 
breddas – inte minst för att för att kommunen skall få större nytta av den årliga 
kostnaden.  
 

2.9 Den interna kontrollen 

För sin egen verksamhet är varje nämnd själv ansvarig för att den interna kontrol-
len är tillräcklig. Enligt reglemente för intern kontroll skall nämnden besluta om 
samt årligen följa upp en plan för intern kontroll. Enligt reglementet skall nämn-
derna redovisa resultatet av genomförd kontroll till kommunstyrelsen samt reviso-
rerna. 

Vårt uppdrag är att göra en bedömning av om nämnderna och styrelsen har en 
tillräcklig, intern kontroll. Än så länge omfattar nämndernas internkontrollplaner 
enbart rutiner avseende ekonomi- och annan administration samt behörighetsfrå-
gor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
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 Att varje nämnd fastställt en plan för den interna kontrollen 2008 av företrä-
desvis rutiner och systembehörighet (åtkomst) 

 Att planen överlag omfattar relevanta kontrollmål 

 Att planerade granskningar genomförts 

 Att granskningsresultatet har behandlats formellt av varje nämnd och däref-
ter rapporterats till kommunstyrelsen samt oss revisorer samt 

 Att inga allvarliga brister upptäckts. I likhet med tidigare år förekommer 
konteringar med fel kostnadsslag vilket tyder på behov av fortsatta informa-
tions- och utbildningsåtgärder. Genomförd granskning ger också anledning 
till komplettering och förtydliganden av vissa rutinbeskrivningar. 

I likhet med föregående år rekommenderar vi  

 att nämnderna i sin kontrollplan fastställer att tidigare års granskningsresul-
tat och beslut om åtgärder också skall följas upp och rapporteras (se t.ex. 
servicenämndens interkontrollplan) samt 

 att internkontrollplanerna kompletteras med kontrollmål avseende ”köptro-
het”.  

 

2.10 Övrigt 
Under revisionsåret har vi också följt den fortlöpande verksamheten genom 
nämndsbesök (kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
servicenämnden), presidieöverläggningar (socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt KSau), verksamhetsbesök (folkhälsocentrum samt ett antal rek-
torsområden) samt fortlöpande avstämningar med verksamhetsföreträdare och 
kommundirektör. Nämndernas årsredovisningar har också granskats i förhållande 
till fastställda anvisningar.  
 
Planen för 2008 års revision har diskuterats med fullmäktiges presidium. 
 

3 Granskning av kommunens bolag 

Genom lekmannarevisorerna, vilka hämtas i kretsen av oss kommunrevisorer, har 
verksamheten i bolagen Laholmshem AB, Laholms Biogas AB samt Hallwan AB 
granskats. Särskilda granskningsrapporter har upprättats och bifogas denna redo-
görelse. Lekmannarevision i Hallwan AB utförs från och med 2007 av revisorer 
från Laholm och Hylte. 
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