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EY 

EY är världsledande inom våra verksamhetsområden revisions- och 
redovisningstjänster, skatterådgivning, transaktionsrådgivning och 
affärsrådgivning. Vi har gedigen erfarenhet av, och kompetens 
inom, att arbeta med stora och komplexa organisationer med 
frågeställningar på hög strategisk nivå.  

Offentlig sektor är en prioriterad sektor såväl globalt som för 
Sverige och inkluderar offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård 
men även andra områden inom hållbar infrastruktur och mobilitet. 
Våra kunder är offentliga aktörer som myndigheter, regioner och 
kommuner. 
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1 Sammanfattning  

 

De förtroendevalda revisorerna har identifierat investeringsprocessen som ett 
väsentligt område och beslutade att ge EY i uppdrag att granska huruvida styrning 
och uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns en klargjord beslutsprocess med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande investeringar. Det är däremot inte 
tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras givet att kommunen har ett 
begränsat investeringsutrymme.  

Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan användas 
i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt att 
kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande 
investeringar.  

Kommunens självfinansieringsgrad för investeringar (25 procent) är låg sett till den 
relativt höga belåningsgraden. 75 procent av finansieringen för investeringar sker 
genom belåning. Givet kommunens planerade investeringstakt, i kombination med 
den låga självfinansieringsgraden, anser vi att det är en påtaglig risk att kommunen 
utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet.  

Mot bakgrund av att Kommuninvests bedömning av belåningsutrymme utgår från 
kommunkoncernens samtliga lån bör sådana prioriteringsordningar hanteras på 
koncernnivå. 

I granskningen framkommer vidare att det inte finns någon uttalad process för hur 
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vilken part som ansvarar 
för vad processens olika uppgifter, samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer 
att systematiken i framtagandet av behovsutredningar kan stärkas. Detta skulle 
enligt vår mening gynna likvärdigheten och jämförbarheten mellan investeringar. 

 

Utifrån våra iakttagelser i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:  

 Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra 
likvärdiga bedömningar av investeringar.  

 Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.  

 Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar 
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.  

 Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.  
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2 Inledning 

 Bakgrund 

Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och 
förändringar som sker. Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive 
verksamhetsområde tillse att investeringar planeras och genomförs i enlighet med 
fastställt beslut. Dessa krav berör kommunens investeringar i hög grad, då 
prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att 
möjliggöra kommunens mål för verksamheterna.  

Kommunen har en omfattande investeringsvolym, ca 270 mnkr enligt budget för 
2021. Det är beslutat i budget att självfinansieringsgraden ska uppgå till 22,7 
procent. Således kommer investeringar till 77,3 procent att finansieras genom 
upplåning. Därmed påverkar investeringarna kommunens ekonomi under många år 
framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och uppföljningen av 
investeringarna fungerar väl för att säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att 
investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det 
är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning samt en 
god samverkan mellan nämnderna i syfte att tillförsäkra att det finns en gemensam 
samsyn kring behov och kostnadsberäkningar. 

Enligt reglemente ansvarar tekniska nämnden för utredning, projektering, 
upphandling och genomförande av byggprojekt. Kommunstyrelsen har i uppgift att 
leda och samordna strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten. Revisorerna har identifierat investeringsprocessen som 
ett väsentligt område, och har beslutat att granska huruvida styrning och 
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 
 Finns en klargjord beslutsprocess för investeringar? 

o Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som 
utgår från politiska mål/beslut? 

o Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

o Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler? 

 Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?  

o Hanteras eventuellt befarade överskridande av investeringsbudgeten 
i enlighet med reglerna? 

 Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och 
återrapportering till berörd nämnd/styrelse?  
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 Genomförande och avgränsning  

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Ett stickprov har 
genomförts av två investeringsprocesser vilka avser lokalbyggnation.  
Granskningen avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

  Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se bilaga 1.  

 Kommunallagen (2017:725) 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Tekniska nämndens reglemente 

 Styrande dokument och kommunfullmäktiges mål 
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3 Iakttagelser 

Lokalresursplan 2021-2031 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de 
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler 
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler 
i kommunen.  Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).  Innehållet i programmet 
beskrivs löpande i granskningen. 

Mark och exploateringsplan 2022-2032 

Älmhults kommuns exploateringsverksamhet syftar mot att tillhandahålla bostads- 
och verksamhetsmark i den omfattning som gör att kommunens tillväxtambitioner 
kan realiseras. Ambitionen är att mark- och exploateringen ska minst bära sig själv 
genom intäkterna av markförsäljningen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och exploateringsfrågorna. 
Kommunledningsförvaltningen är processägare och därmed övergripande ansvarig 
för utvecklingen av exploateringsområdena samt mark- och exploateringsbudgeten. 

 Ansvarsfördelning 

Enligt lokalresursplanen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
styra, samordna och följa upp lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Detta 
ansvar återfinns i styrelsens reglemente. Däri framgår att kommunstyrelsen 
ansvarar för den strategiska styrningen av kommunens lokalförsörjningsprocess. 

I enlighet med lokalresursplanen är tekniska nämndens uppdrag att driva och 
utveckla lokaler för Älmhults kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett 
resurseffektivt arbetssätt bidra i kommunens lokalresursplanering och samverka 
med nyttjande verksamheter i frågor som rör upplåtelser och användning av lokaler.   
Tekniska nämnden ska också enligt planen på uppdrag uppföra, anskaffa och 
avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav 
förändras. Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen är den enhet som 
genomför åtgärder inom tekniska nämndens ansvar för lokalfrågorna. Tekniska 
nämndens ansvar i dessa frågor återfinns också i dess reglemente. 

Enligt mark- och exploateringsplanen har kommunstyrelsen det övergripande 
ansvaret för utveckling av exploateringsområden samt mark- och 
exploateringsbudgeten. Tekniska nämnden agerar som utförare avseende 
planering och genomförande. I planen presenteras planerade mark- och 
exploateringsprojekt till år 2033. Av planen framgår vilka investeringar som 
genomförs av kommunkoncernen och vad som genomförs av privata intressenter 
genom exploateringsavtal. 

I dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – 
ekonomistyrningsprocess, framgår att kommunfullmäktige beslutar om de totala 
investeringsramarna för varje nämnd i samband med budgetbeslut i november 
månad.  Äskande för investeringsram sker i budgetförslaget som ska lämnas in i 
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juni. Äskanden avseende investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska 
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess. 

I intervju bekräftas att investeringsprocessen är en del av ordinarie budgetprocess 
med ett årshjul för när olika moment i den ekonomiska planeringen och styrningen 
ska ske. 

Av dokumentet framgår att lokalförsörjning ska hanteras i samhällsbyggnadsplan 
12:3. I intervju framkommer dock att man inte har upprättat samhällsbyggnadsplan 
utan att denna ersatts av lokalresursplanen, en plan för mark- och exploatering, en 
digitaliseringsplan samt en plan för investeringar i infrastruktur. Det framgår vidare 
att det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att revidera den övergripande 
verksamhetsplanen för ledning och styrning men att denna just nu är gällande. 
Planen är att den nya processen ska vara på plats 2022. 

Av den övergripande verksamhetsplanen framgår vidare att det i 
investeringsbudgeten bara finns beslutade investeringar. Kommande investeringar 
efter den ekonomiska planeringsperioden hanteras i lokalresursplanen. 

I lokalresursplanen framgår att kommunchefsgruppen (i gruppen ingår 
förvaltningschefer och avdelningschefer från kommunledningsförvaltningen) är de 
som ska arbeta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan som en del av 
budgetprocessen. Detta förslag bereds sedan av kommunstyrelsen för att slutligen 
beslutas om i kommunfullmäktige i november. 

 

Bild 1: Lokalförsörjningsprocessen enligt övergripande verksamhetsplan för 
ledning och styrning 

 

 

 

3.1.1 Bedömning  

 

 

Vi bedömer att rollfördelningen mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
kommunfullmäktige är tydliggjord gällande investeringsprocessen i kommunens 
styrande dokument. Investeringsprocessen är kopplad till ordinarie 
budgetprocess vilket ger en planering för hur kommande investeringar ska 
hanteras. Dock saknas ett koncernperspektiv i denna planering vilket vi bedömer 
vara en brist. 
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 Behovsutredning 

Enligt lokalresursplanen är det fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp som 
samordnar samtliga kommunala verksamheters lokalbehov och är beställare 
gentemot fastighetsägare och hyresvärdar om lokaler ska hyras externt. Respektive 
förvaltning har i uppgift att redovisa sina lokalbehov. Omfattningen av nämndernas 
lokalnyttjande regleras i interna och externa hyresavtal.   

I intervju med tekniska förvaltningen framkommer att detta i praktiken går till så att 
man har en ekonomisk uppstart i januari varje år.  Facknämnderna gör prognoser 
och lyfter fram behov av lokaler och tekniska förvaltningen bistår med förstudier 
och underlag för att nämnderna formellt ska kunna göra sina äskanden. 
Fastighetsavdelningen bistår med prognoser avseende ökade hyreskostnader till 
stöd för nämndernas äskanden om driftsbudget. 

Stora projekt kan kräva beslut av kommunfullmäktige redan i 
behovsutredningsfasen. Medel kan då anslås av fullmäktige för att ta fram en 
förstudie för ett projekt och mer i detalj utreda behovet men också ge olika vägval 
och ställningstaganden för kommunstyrelse och fullmäktige att ta ställning till., 
Vägvalen kan handla om exempelvis renovering kontra nyproduktion eller möjlighet 
att avbryta eller gå vidare med projekt. För mindre och mellanstora projekt belastar 
förstudier och projekteringen beslutad investeringsbudget. 

Vid intervjuer framförs att lokalresursplanen kunde vara än mer framåtsyftande och 
att större fokus kunde läggas på nämndernas kommande lokalbehov. Som planen 
är utformad framförs att den behöver kompletteras med annan dokumentation för 
att få en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov; exempelvis detaljplaner. 

Enligt dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – 
ekonomistyrningsprocess, framgår att en underliggande analys med en värdering 
alltid ska bifogas förslag till beslut om investeringar från kommunstyrelsen:  

 Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet som avses? 
 Har vi kostnadseffektiv verksamhet?  
 Befintligt lokalbehov: Kan vi använda oss av befintliga lokaler?  
 Kommunens ekonomiska situation:  

o Hyra  
o Bygga själv  

Fullmäktige fattar beslut och tekniska nämnden verkställer investeringar för 
lokaler. 

Lokalresursplanen utgör den övergripande behovsutredningen avseende 
kommunens lokalbestånd. I planen beskrivs Älmhults kommuns lokalbehov på 10 
års sikt. Syftet med programmet beskrivs vara att på ett kommunövergripande plan 
kartlägga framtida lokalbehov. Denna revideras årligen och utgör en del av 
budgetunderlaget. 

I lokalresursplanen 2021–2031 framgår att det uppskattade investeringsbehovet 
är 1 236 mnkr fram till år 2029. Bedömningen avseende lokalbehov är dock inte 
detaljprojekterad. Planen utgör således inte underlag för äskande av 
investeringsmedel utan ska därför ses som en kostnadsmässig uppskattning. Likaså 
tidplanen ska betraktas som en uppskattning för projektens genomförande 
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avseende tiden efter den ekonomiska planeringsperioden. Det framgår att förskole- 
och skollokaler utgör huvuddelen av kommande investeringsbehov.  

I intervju med kommunledning framkommer att tyngdpunkten på förskole- och 
skollokaler är en tydlig prioritering utifrån kommunens framtida demografiska 
utveckling.  

Förslaget till lokalresursplan som lämnas till budgetberedningen ska enligt uppgift 
betraktas som tjänstepersonernas avvägda prioriteringar gällande 
investeringsbehoven de kommande åren. Dessa är en sammanvägd helhet och 
innehåller prioriteringar i tid men inte prioriteringar mellan objekten. Förslaget 
behandlas sedan av den politiska budgetberedningen som lämnar förslag 
tillkommunstyrelsen som i sin tur lämnar förslag till kommunfullmäktige. Den 
politiska behandlingen innefattar kompromisser och avstämningar mot finansiella 
mål.  

Det framkommer i intervju att det saknas en dokumenterad prioriteringsordning 
inom kommunen.  

 

Bild 2: Utdrag ur lokalresursplanen. 

 

 

Av intervju med kommunledning framkommer att ett det för tillfället utarbetas ett 
program för hållbart byggande. Planen är att programmet ska beslutas av 
fullmäktige. Programmet kommer påverka både behovsutredningsfasen d.v.s. vad 
och hur man vill bygga och genomförandefasen d.v.s. vad man faktiskt bygger. 

Mot bakgrund av kommande års investeringsbehov framförs att det kommer finnas 
ett behov av att höja självfinansieringsgraden. 2021 är det finansiella målet en 
självfinansieringsgrad 23 procent. Kommunens självfinansieringsgrad är i 
dagsläget ca 25 procent, då är inte de kommunala bolagen medräknade. 
Kommunen har idag en låneskuld på ca 2 miljarder, behoven de närmsta åren 
uppgår till ytterligare ca 1 miljard. Då är de kommunala bolagens investeringsplaner 
inte medräknade. Detta kommer att lyftas inför budget 2023 då det är koncernens 
totala låneskuld som Kommuninvest tar hänsyn till. Prioriteringar mellan 
investeringar görs inte på koncernnivå idag.  
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3.2.1 Bedömning  

 

 Genomförande 

Vid intervju framförs att uppföljning sker löpande av pågående projekt i tekniska 
nämnden gällande ekonomi och tidplan. I större projekt utses en styrgrupp av 
tekniska nämnden som särskilt följer upp investeringsprojekt med fördjupade 
uppföljningar varannan månad.   

Av intervju framkommer att kommunfullmäktige beslutar om total budget per 
investeringsobjekt. Dessa kan vara fleråriga och medel kan då förbrukas olika 
mellan åren. De får dock inte helt skjuta på investeringar mellan år och inte heller 
flytta medel mellan olika investeringsprojekt. I budgeten framgår de totala 
investeringarna per nämnd, i en bilaga till budget presenteras varje 
investeringsprojekts totalbudget. Detta är en offentlig handling.  

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget för respektive 
investeringsobjekt inom ramen för kommunens totala budget. Enligt budgeten 
uppgår investeringsvolymen för år 2021 till 269 mnkr och för planperioden 608 
mnkr.  

I nedan graf framgår de senaste två årens investeringsbudget och utfall 
(bruttoinvesteringar inom skatte- och taxekollektiv). Genomförandegraden uppgår 
till 63 respektive 50 procent. I årsredovisningen 2020 uppges främst förseningar i 
projekten samt de begränsningar och hinder som pandemin medfört.  

I granskningen framkommer att det inte finns någon uttalad process för hur 
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vem som ska göra 
vad samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer att systematiken i 
framtagandet av behovsutredningar kan stärkas vilket skulle gynna 
likvärdigheten och jämförbarheten mellan olika investeringar. 

Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan 
användas i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt 
att kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande 
investeringar. Vår bedömning är att självfinansieringsgraden (25 procent) är låg 
sett till den relativt höga belåningsgraden. Mot bakgrund av kommunens 
planerade investeringar, och kommunens omfattande belåningsbehov, är det vår 
bedömning att det är av vikt att prioriteringsordningar tydliggörs. Detta för att 
säkerställa att rätt investeringar genomförs inom ramen för kommunens 
investeringsutrymme. Givet kommunens planerade investeringstakt ser vi en 
påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. Mot 
bakgrund av att Kommuninvests belåningsutrymme utgår från hela 
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på 
koncernnivå. 
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Graf 1: Budget och utfall investeringar år 2019 och 2020 

 

När ett projekt har fått en tilldelad budget kan tekniska förvaltningen påbörja 
arbetet med projektering och upphandling av entreprenör 

I intervju framkommer att man de senaste åren lyckats upphandla billigare än 
initiala beräkningar men att ökade materialkostnader på sistone är fördyrande för 
hela byggbranschen. Om det under projektets gång skulle konstateras att den totala 
budgeten kommer överskridas ska detta anmälas till nämnden och eventuellt 
fullmäktige. Enligt övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning - 
ekonomistyrningsprocess ska avvikelser rapporteras till fullmäktige för 
investeringsprojekt med budget över 2 mnkr som avviker budget med mer än 3 % 
över budget. Detta har man enligt uppgift inte behövt göra de senaste årens projekt. 
Det uppges finnas spelrum för oförutsedda kostnader samt ändrings- och 
tilläggsarbeten i samtliga projektbudgetar i syfte att hantera mindre avvikelser. 

3.3.1 Bedömning  
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Granskningen visar att kommunen har en relativt låg genomförandegrad 
avseende investeringar. Detta är enligt vår bedömning en indikation på 
ineffektivitet i investeringsprocessen. Pandemin är beaktad för bedömningen. 
Därtill framgår av granskningen att det inte finns ett tydligt definierat 
investeringsutrymme för kommunkoncernen vilket i förlängningen innebär att 
investeringsbudgeten inte tar hänsyn till samtliga förutsättningar. Vår 
bedömning är att kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns en 
tillräcklig planering och tydliga förutsättningarna för framtagande av 
investeringsbudgeten. Därtill vill vi rekommendera kommunstyrelsen att inte 
redovisa investeringsbudgeten på projektnivå. Detta då det kan påverka 
entreprenörers prissättning och därmed försämra konkurrensen.  
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 Uppföljning 

Uppföljning av investeringsprojekt till fullmäktige sker inom ramen för den ordinarie 
ekonomiska uppföljningen vilket omfattar tertials-, delårs- och helårsrapport. Däri 
rapporteras eventuella avvikelser. De kommunala bolagen ingår inte i 
uppföljningen. 

Älmhults kommun tillämpar ett internhyressystem. Alla lokaler har analyserats vad 
avser kapital- och driftskostnader. En internhyra har beräknats mot bakgrund av 
nämnda parametrar. Uppräkning av internhyra sker i april. Facknämnderna äskar 
utökade medel för hyreshöjningar och kompenseras fullt ut för detta i budget 
gällande nybyggnation och större ombyggnationer. Mindre renoveringar eller 
anpassningar får hanteras inom nämndens ram. Det framgår att facknämnderna 
saknar ekonomiska incitament för att minimera sitt lokalnyttjande. Vid 
nyproduktion görs antaganden om internhyra utifrån tekniska nämndens 
beräkningar om kapital- och driftskostnader. Facknämnden äskar både 
investeringsmedel för byggnation och medel för internhyra i budgetprocessen.  

I övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – ekonomistyrningsprocess 
framgår att slutredovisning av alla investeringar och exploateringar ska ske 
kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt med beslutade anslag över 5 
miljoner kronor.  

I intervju framkommer att slutredovisning av projekt gällande lokaler alltid görs till 
tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av tekniska 
förvaltningen. Slutredovisningen görs i särskilda mallar. Tekniska nämnden 
rapporterar till kommunstyrelsen två gånger årligen. Uppföljning av planerade, 
pågående och avslutade investeringsprojekt ingår enligt uppgift i 
återrapporteringen som stående punkt.  

Av aktivitetsplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 framgår att tekniska 
nämndens presidium och förvaltningschef kallas till kommunstyrelsen i augusti 
2022 för dialog och uppföljning. 

Investeringar hänförliga till mark- och exploatering slutredovisas av 
kommunledningskontoret till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.   

3.4.1 Stickprov 

 

Simhallen Haganäs - ombyggnation 

Projektet avser om- och tillbyggnad av Haganäsbadet. Enligt underlagen som 
granskningen tagit del av har diskussion om behovet pågått en längre tid då senaste 
större renovering färdigställdes 1984 av badet. Under 2016 utreddes frågan mer i 
detalj och utmynnade så småningom i att kommunfullmäktige beslutade i mars 
2016 att investeringen skulle genomföras för att sedan i januari 2017 fatta beslut 
om att godkänna en investering om 43,3 mnkr. Efter detta beslut arbetade tekniska 
förvaltningen fram ett förslag baserat dels på fullmäktiges beslut från 2017, dels 
ett dyrare förslag som skulle ge ytterligare mervärden i form av tillgänglighet och 
funktionalitet. I det dyrare förslaget inkluderades bland annat en aktivitetsbassäng 
och lekbad för barn. I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna det 
dyrare alternativet med en budget om totalt 70 mnkr inklusive byggherrekostnader 



 

13 

 

och oförutsedda kostnader. Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige i april 
2018. Beslutet innebar att 26,7 mnkr tillfördes projektet ur investeringsbudgeten 
för 2018 och 2019. 

Projektet slutredovisades i kommunfullmäktige i oktober 2020. Resultatet för 
investeringen uppgick till 72 mnkr.    

 

 Budget Utfall Avvikelse Procentuell 
avvikelse 

Simhallen 
Haganäs  

70 miljoner kr  72 miljoner kr -2 mnkr -2,9 % 

 

Brandstationen Liatorp – underhåll och tillbyggnad 

Projektet avser underhåll och tillbyggnad av deltidsbrandstationen Liatorp. 

Under föregående mandatperiod beslutade kommunfullmäktige om en total 
investeringsram för hela mandatperioden. Kommunstyrelsen behandlade sedan en 
sammanställning årligen för att justera för förseningar och följa upp utfall. I 
december 2017 fastställdes en sammanställning över investeringar för åren 2017-
2018. Investeringsmedel fanns avsatta för brandstationen Liatorp för åren 2017-
2018 om totalt 2,9 mnkr. I kontakt med fastighetschefen framkom att en del av 
projektets totalbudget finansierades med underhållsmedel då delar av 
brandstationen skulle underhållas och en del byggas till.  

Projektets totala budget uppgick enligt uppgift från förvaltningen till 6,5 mnkr. 
Slutkostnaden uppgick till 8,3 mnkr. Ursprungligen skulle medel från Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap (MSB) använts för att balansera projektets budget 
men detta har enligt uppgift från förvaltningen inte skett. 

Projektet skulle ursprungligen varit klart sommaren 2018 men försenades och 
färidställdes först sommaren 2019. Att arbete pågår finns omnämnt i 
årsredovisningen för 2018 men inte i efterföljande delårs- eller årsredovisningar. 

Projektet har inte slutredovisats för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
enligt övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning - 
ekonomistyrningsprocess. 

 

 Budget Utfall Avvikelse Procentuell 
avvikelse 

Brandstationen 
Liatorp  

6,5 miljoner 
kr  

8,3 miljoner 
kr 

-1,8 mnkr -28 % 
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3.4.2 Bedömning  

 

 

 

 

 

 

Vi bedömer att det sker en systematisk uppföljning av de totala investeringarna 
eftersom detta innefattas i den ordinarie ekonomiska uppföljningen. Därtill 
tillkommer styrdokument som fastställer hur uppföljning av investeringsprojekt 
ska ske och vad detta ska innefatta.  

Utifrån stickprovet simhallen Haganäs bedömer vi att beslutad 
investeringsprocess följts. Startbesked, budgettilldelning med eventuell 
tilläggsbudget samt slutredovisning av projekt har genomförts. Avseende 
tilläggsbudgeten 2018 ser vi det som en brist att det saknas en detaljerad kalkyl 
i beslutsunderlagen, detta fanns med i första budgetbeslutet som 
kommunfullmäktige fattade 2017. Av de ekonomiska slut- respektive 
delredovisningarna framgår att projektet simhall Haganäs färdigställts med 
mindre underskott. 

Utifrån stickprovet brandstation Liatorp bedömer vi att investeringsprocessen 
inte följts. En samlad projektbudget och detaljerad slutredovisning har inte 
kunnat presenteras. Avvikelserapport har inte heller skett till 
kommunfullmäktige. Projektet kompliceras av att totalbudgeten består av både 
underhållsmedel och investeringsmedel vilket gör att projektet inte når upp till 5 
mnkr i investeringsmedel vilket krävs för redovisning i kommunfullmäktige. 
Återrapportering till kommunstyrelsen eller tekniska nämnden är dock rimligt 
mot bakgrund av projektets omfattning och påverkan på kommunens 
krisberedskap. Projektet har inte färdigställts inom beslutad budget. 
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4 Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning är att det för investeringar finns en klargjord 
beslutsprocess med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi bedömer dock att det inte 
är tydliggjort vilka investeringar som ska vara prioriterade givet ett begränsat 
investeringsutrymme. Mot bakgrund av kommunens planerade investeringstakt ser 
vi en påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. I 
och med att Kommuninvests belåningsutrymme utgår från hela 
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på koncernnivå. 

 

Revisionsfråga  Svar 
Finns en klargjord 
beslutsprocess för 
investeringar? 

Ja. 

Finns det tydliggjort vilka 
investeringar som ska 
prioriteras och som utgår från 
politiska mål/beslut? 

 

Nej. Det saknas dokumenterade 
prioriteringsordningar. Det är inte tydliggjort vilka 
investeringar som prioriteras framför andra i ett 
begränsat investeringsutrymme. 

Finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning? 

Ja. 

Finns tillräckliga 
beslutsunderlag/kalkyler? 

Delvis. Styrande dokument som beskriver hur 
behovsutredningar ska tas fram saknas. 

Sker genomförandet i 
enlighet med ursprungligt 
beslut/investeringsplan?  

 

Ja. Kan inte genomförandet ske enligt ursprungligt 
beslut finns styrande beslut som reglerar hur detta ska 
hanteras och vem som beslutar om förändrade ramar. 

Hanteras eventuellt befarade 
överskridande av 
investeringsbudgeten i 
enlighet med reglerna? 

Ja. 

Sker en systematisk 
uppföljning av genomförda 
investeringar och 
återrapportering till berörd 
nämnd/styrelse?  

Delvis. Våra stickprov konstaterar avvikelserapport 
eller slutredovisning av brandstationen i Liatorp inte 
skett i nämnd, styrelse eller fullmäktige enligt styrande 
dokument. 
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 Rekommendationer  

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra 
likvärdiga bedömningar av investeringar.  

 Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.  

 Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar 
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.  

 Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.  
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Bilaga 1 - Källförteckning 

Intervjuade funktioner:  

 Teknisk chef och fastighetschef 

 Projektledare tekniska förvaltningen 

 Kommunchef och ekonomichef 

 

Analyserade dokument:  

 Lokalresursplan 2021-2031 

 Mark- och exploateringsplan 2022-2032 

 Budget 2021, ekonomisk planering 2022-2023 inkl. bilaga med 
investeringsbudget 2021-2032 

 Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 2021/179 

 Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022, KS 2021/153 

 Policy för ledning och styrning, KS 2021/9 

 Övergripande verksamhetsplan ledning och styrning – 
ekonomistyrningsprocess, KS 2018/118 

 Årsredovisning 2020, 2019, 2018 
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Bilaga 2 - Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt 
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

 Kommunstyrelsens reglemente, KF 22/2020 

1 §:  Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett  

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska  

ställning. 

Fysisk planering, 13 §, styrelsen ansvarar för:  

1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade  

översiktsplaner.  

2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och  

områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner.  

3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja  

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, 

4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att  

teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten2,   

5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter,  

fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden,  

vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor,  

6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala  

verksamheterna, 

 Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 179/2021 

Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar därigenom till att tydliggöra hur 
kommunstyrelsen skall fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den 
kommunala verksamheten, underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga 
förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag. 

Uppsikten utövas i huvudsak inom ramen för kommunens policy och 
verksamhetsplan för ledning och styrning.   
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 Tekniska nämndens reglemente 

2 §, nämnden ansvarar för: 

• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt  

som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla  

kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat  

skäl har beslutat ska genomföras.  

• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt  

som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och  

exploatering. 

 Lokalresursplan 2021-2031 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de 
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler 
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler 
i kommunen.  Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).  Lokalresursplanen 
utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas 
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och 
planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som 
helhet med delredovisningar per verksamhetsområde. 

Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och 
pågående lokalförändringar. Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En 
viktig utgångspunkt för planeringen är den befolkningsprognos som tas fram varje 
år. Denna är normalt klar under januari månad. Utifrån befolkningsprognosen 
uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med 
fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar 
senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.  Lokalresursplanen 
ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten för 
kommande år behandlas. 

Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer 
från samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till 
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen 


