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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska systematisk 
långtidsplanering och lokalförsörjning inom förskola och skola i Laholms kommun. Syftet med 
granskningen är att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommunstyrelsens 
systematiska långtidsplanering avseende lokalförsörjningen inom förskola och skola. Vår 
sammanfattande bedömning är att det saknas en systematisk samordning som kan ge ansvariga 
politiker och tjänstemän en sammantagen bild av lokalbestånd kontra lokalbehov och vara 
underlag för strategiska beslut.  
 
 
Våra bedömningar bygger på följande iakttagelser: 

 Kommunen har inte någon fastställd lokalförsörjningsprocess och det finns inte någon 
antagen lokalförsörjningsplan.  

 Kommunfullmäktige antog 2014 (§199) riktlinjer för planering, genomförande och uppfölj-
ning av investeringar. 

 Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra process, beslutsgång och ansvarsfördelning i 
kommunens egen investeringsverksamhet och för de beställningar av investeringar som 
lämnas till Kommunfastigheter i Laholm AB eller Laholmshem AB. 

 I det fall det krävs nya lokaler som medför investeringar anhåller nämnden hos kommun-
styrelsen om att det får genomföras en förstudie av det specifika investeringsbehovet. 

 Förstudierna ska minska behovet av ÄTA1. De intervjuade är inte helt eniga i huruvida 
förstudierna är ändamålsenliga. 

 Barn- och ungdomsnämnden har gett ett för verksamhetscheferna tydligt uppdrag gäl-
lande att minska kostnaderna för lokaler. Utifrån uppdraget har de enligt intervju och 
ärenden vi tagit del av genomfört ett antal utredningar, bland annat en utredning om be-
hovet av förskoleplatser. 

 När kultur- och utvecklingsnämnden bildades var ett av huvuduppdragen att se över och 
effektivisera lokalförsörjningen.  

 
 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till granskade nämnder: 
 
 Ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbestånd kontra lokalbehov och 

kan vara underlag för strategiska beslut. 
 Kartlägg lokalförsörjningsprocessen. 

 

  

                                                
1 ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten. Förkort-

ningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

En ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess är väsentlig för att tillgodose kommunens lokalbehov 
i kvantitativt, kvalitativt och ekonomiskt avseende. Förseningar i arbetet att få fram tomtmark och 
lokaler för kommunens olika verksamheter kan bland annat orsaka extrakostnader och 
olägenheter för både brukare och personal. I förlängningen kan en bristfällig 
lokalförsörjningsprocess leda till svårigheter att genomföra åtaganden enligt lag eller kommunala 
mål. 
 
Kommunstyrelsen har enligt reglemente ansvar för planeringen av kommunens lokalbehov. Detta 
innefattar det strategiska arbetet för den kommunövergripande lokalförsörjningen, arbetet med 
effektivisering av verksamheternas lokalutnyttjande samt ingående av koncerninterna och 
externa avtal vid nyinvesteringsprojekt, fastighetsutveckling, ombyggnationer med mera.  
 
Lokalförsörjningen utgör en risk för flertalet verksamheter inom kommunen. Inom förskola, 
grundskola och gymnasieskola finns det en risk i att långsiktigt inte kunna bedriva den 
lagstadgade verksamheten inom ramen för de befintliga lokalerna. Således ligger en 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i barn- och ungdomsnämndens samt kultur- och 
utvecklingsnämndens intresse.  
 
Sammantaget ter det sig angeläget att kommunstyrelsen har en tillräcklig framförhållning och 
strategisk långtidsplanering beträffande kommande behov av lokaler, samt att det finns en 
ändamålsenlig och effektiv samverkan med skolnämnderna. Revisorerna har därför beslutat 
genomföra en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Laholms kommun. Revisorerna har valt 
att särskilt granska lokalförsörjningen inom förskola och skola.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i 
kommunstyrelsens systematiska långtidsplanering avseende lokalförsörjningen inom förskola 
och skola.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns en dokumenterad lokalförsörjningsprocess inom kommunen? 
 Finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen avseende lokalförsörjningsfrågorna? 
 Finns ändamålsenliga former för samordning vad gäller lokalförsörjningen? 
 Vidtas åtgärder med syfte att effektivisera lokalutnyttjandet? Vilka styrmedel används i 

detta avseende? 
 Finns underlag för att bedöma lokalbehov på kort och på lång sikt, och i vilken mån är 

behoven föremål för analys? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen sker genom dokumentstudier samt genom intervjuer med nyckelpersoner inom 
förvaltningarna.  
 
Granskningen avser ansvar för lokalförsörjning avgränsat till barn- och ungdomsnämndens och 
kultur- och utvecklingsnämndens område gällande skola och förskola. Samtliga intervjuade har 
beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen har genomförts mellan maj-augusti 2017. 
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2.4. Revisionskriterier 

 
Styrdokument 
Enligt kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, § 
196,ansvarar kommunstyrelsen för: 

 förvaltning av kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) med undan-
tag för fastigheter och anläggningar som ingår i vatten- och avloppsverksamheten,  

 planering av kommunens samlade lokalbehov innebärande arbete med strategi för kom-
munövergripande lokalförsörjning, effektivisering av verksamheternas lokalutnyttjande, 
ingående av och uppföljning av koncerninterna och externa hyresavtal och förvaltnings-
avtal avseende bostäder och lokaler samt beställarfunktion i förhållande till Laholms-
hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB vid nyinvesterings-projekt, Fastighetsut-
veckling, ombyggnader och renoveringar. 
 

Bolagsordning för Kommunfastigheter i Laholm AB antagen av kommunfullmäktige den 17 de-
cember 2013, § 190 fastställer att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Laholms 
kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter med lokaler för Laholms kom-
muns verksamheter. Bolaget ska tillgodose Laholms kommuns behov av lämpliga lokaler för 
kommunens verksamheter. Bolaget ska på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, 
anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet. 
 
I ägardirektivet för Kommunfastigheter i Laholm AB antaget av kommunfullmäktige den 25 okto-
ber 2016, § 116 står fastställt att bolaget ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter 
att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter. 
I ägardirektivet står det vidare bland annat att bolaget i sin verksamhet ska särskilt ansvara för 

att: 

 aktivt söka samordningsfördelar med övrig kommunal verksamhet och därvid medverka 
till att samutnyttjande kan ske av bolagets fastigheter i syfte att använda kommunens re-
surser effektivt och att öka integration mellan olika verksamheter,  

 delta i kommunens lokalplaneringsgrupp som har bildats för att effektivisera och rational-
isera kommunens lokalutnyttjande,  

 skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kost-

nadseffektivt, energisnålt och miljömässigt. 

Riktlinjer 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar an-
taget 2014 (§199). Se under avsnitt tre för mer information. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Lokalförsörjningsprocessen 

3.1.1. Iakttagelser 

Kommunen har inte någon fastställd lokalförsörjningsprocess och det finns inte någon antagen 
lokalförsörjningsplan. Däremot har kommunfullmäktige 2014 (§199) antagit riktlinjer för plane-
ring, genomförande och uppföljning av investeringar. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra pro-
cess, beslutsgång och ansvarsfördelning i kommunens egen investeringsverksamhet och för de 
beställningar av investeringar som lämnas till Kommunfastigheter i Laholm AB eller Laholms-
hem AB. I bakgrunden till riktlinjerna står följande fastställt: 
 

Varje ny investering i byggnader och anläggningar, oavsett om det genomförs av 
kommunen eller dess bolag, innebär ett långt åtagande. Risken för felinvesteringar 
måste minimeras. Därför är det viktigt att beslutsunderlagen är så genomarbetade 
som möjligt och innehåller analys över långsiktigt behov, investeringsutgift och kon-
sekvenser på framtida drifts- och verksamhetskostnader. Det är också viktigt att pro-
cessen som leder fram till ett färdigställande av investeringen sker på ett strukturellt 
sätt där ansvar och befogenheter för de olika delarna är tydligt. Vidare måste det fin-
nas kontrollfunktioner som säkrar att investeringen genomförs inom ramen för det 
fattade beslutet samtidigt som det finns rutiner för att bevaka att projektet kan ge-
nomföras så kostnadseffektivt som möjligt. 

 
I investeringsprocessen delas kommunens investeringsverksamhet in i fyra huvudkatego-
rier: 

 Investeringar som genomförs av Kommunfastigheter i Laholm AB, Laholmshem 
AB eller annan extern fastighetsägare 

 Investeringar i anläggningar eller lokaler som ägs av kommunen 
 Investeringar i utrustning och inventarier 
 Övriga investeringar 

 
I dokumentet är det gällande bolagens investeringar fastställt att när det finns behov av 
investeringar på grund av verksamhetsbehov är det normalt nämnden, som är ansvarig 
för verksamheten där behovet uppstår, som ska aktualisera investeringen. Behovet kan 
uppstå till följd av volymförändringar, bedömningar utifrån brukar- eller befolkningsprogno-
ser eller till följd av brister i befintliga lokaler. Det finns inte någon sammanställning över 
dessa faktorer som kan påverka lokalbehovet, men kommunstyrelsen och barn- och ut-
bildningsnämnden får regelbundet enligt uppgifter från intervjuerna information om befolk-
ningsprognoser.  
 
Ärendet ska alltid lyftas i respektive ledningsgrupp som i sin tur, beroende på dess karak-
tär, kan överlåta handläggningen till den verksamhetsgemensamma lokalplaneringsgrup-
pen2. Här utreds om lokalbehovet kan samordnas med andra verksamheter eller helt eller 
delvis lösas inom befintliga lokaler. Syftet är att uppnå ett så effektivt lokalutnyttjande som 
möjligt. Enligt intervju diskuteras lokalbehov och samordning i lokalgruppen. Det framgår 
dock att det är sällan som några större behov löses genom samordning. Om det finns be-
hov av en förskola finns det sällan ändamålsenliga lokaler som den kan flytta in i utan då 
krävs det nybyggnation.  
 
                                                
2 Läs mer om gruppen och dess sammansättning i 3.3.1. 
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I det fall det krävs nya lokaler som medför investeringar anhåller nämnden hos kommun-
styrelsen om att det får genomföras en förstudie av det specifika investeringsbehovet. 
Framställningen ska innehålla uppgifter om motiv, mål och syfte med investeringen samt 
en bedömning av kostnaderna för de utredningar som ska ligga till grund för förstudien. 
Det har i granskningen framkommit genom intervjuer och dokumentstudier att motiv, mål 
och syfte vanligtvis finns med i kostnadsberäkningen men att det saknas en bedömning 
av kostnaderna för de utredningar som ska ligga till grund för förstudien.  
 
Enligt intervjuer är syftet med förstudier att kommunen ska undvika ÄTA3. De intervjuade 
är inte helt eniga i huruvida metoden med förstudierna fungerar fullt ut tillfredställande. 
Det framkommer att förstudiernas syfte med att ge ett bättre planeringsunderlag för att 
undvika oväntade kostnader fungerar, dock framgår det av intervju att förstudierna tar för 
lång tid. Den långa tiden mellan beställning och byggstart leder till att beräkningarna i för-
studierna inte håller och därmed blir det högre kostnader än planerat dock inte i form av 
ÄTA utan på grund av en förändrad prisbild. Enhetschefen på strategienheten framhåller 
att detta beror på rådande byggkonjunktur men i ett annat läge hade det kunnat vara tvär-
tom.  
 
Vid intervjuerna framkommer det att evakuering, stöd i projektering och en del andra resurser 
som krävs i byggprojekten inte räknas in i budgeten. Det har hänt att funktioner under nämn-
derna har fått lägga mycket tid på att medverka i byggprojekten. Sammanlagt innebär detta att 
ett byggprojekt kräver mycket resurser av verksamheterna. Det framkommer också att de inter-
vjuade i verksamheterna uppfattar att det ibland blir svårt att förhålla sig till att de har budgetan-
svaret för verksamheten som ska belastas med hyran men projektledningen ligger under bola-
get eller under planeringskontoret. De uppfattar att de inte har full kontroll på de utgifter som 
uppstår under projektets gång och som kan påverka verksamhetens framtida kostnad. 
 
Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen, företrädesvis i samband med upprättande 
av budgetförslag, men det kan även ske vid andra tillfällen under året. Kommunstyrelsen 
kan även utfärda särskilda direktiv för arbetet med förstudien. I det fall tillstånd att genom-
föra en förstudie beviljas ansvarar kommunstyrelsen själv för denna. Tjänster beställs av 
fastighetsbolagen eller annan extern leverantör. Kostnaderna ska belasta projektet och 
ingår därmed i den kommande hyreskostnaden. Ett klartecken till fortsatt förstudie ska inte 
per automatik innebära att ett slutligt investeringsförslag kommer att godkännas. I det fall 
investeringen genomförs kan, beroende på orsaken, den verksamhetsansvariga nämnden 
belastas med de nedlagda utredningskostnaderna. Berörd verksamhet ska delta i utred-
ningsarbetet och redovisa lokalbehov. I de fall verksamhetsföreträdare ska ges inflytande i 
planeringsarbetet fastställer investeringsprocessen att det är viktigt att det sker i detta 
skede av processen. Gällande verksamhetens medverkan har det vid intervju framkommit 
att det under projekteringstiden tar mycket resurser från verksamheten. Resurserna kostar 
pengar och innebär mindre resurser i andra delar i verksamheten. Denna kostnad finns 
inte med i projektens kalkyler. Inte heller de evakueringar som ofta måste genomföras är 
inräknade i projektets kalkyl.  
 
Enligt investeringsprocessen är det viktigt att verksamhetsansvarig nämnd, kommunsty-
relsen och fastighetsbolagen har en gemensam bild av vilka typer av kostnader som ingår 
i kostnadsberäkningen. I annat fall finns det risk för att det kan uppstå missförstånd i pro-
jekteringen och genomförandet. Med förstudien som underlag begär kommunstyrelsen till-
stånd av kommunfullmäktige att beställa projektering och genomförande av investeringen. 
 

                                                
3 ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten. Förkort-
ningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående. 
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Utöver investeringsprocessen finns det inte varken på kort eller lång sikt någon sammanställd 
lokalplanering. Kommunfastigheters VD anser att det inte lönar sig att planera. Historien har vi-
sat att det inte går att förutspå lokalbehovet. Det finns vissa planer på att koppla lokalförsörjning 
till ett framtida tillväxtprogram och ett arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan för 2018-
2025 har påbörjats.  
 
Skol-och förskolelokaler 
Barn- och ungdomsnämnden har gett ett för verksamhetscheferna tydligt uppdrag gäl-
lande att minska kostnaderna för lokaler. Utifrån uppdraget har de enligt intervju och ären-
den vi tagit del av genomfört ett antal utredningar, bland annat en utredning om behovet 
av förskoleplatser (170619). Utredningsuppdraget hade sin grund i att det råder brist på 
förskoleplatser i Laholms kommun. Ökad inflyttning tillsammans med högre födelsetal har 
medfört svårigheter för barn- och ungdomsnämnden att möta det ökande behovet av för-
skoleplatser. Enligt rapporten är syftet med utredningen att utreda var i kommunen det för 
framtida behov är motiverat att tillskapa permanenta utökningar och var paviljonglösningar 
kan vara ett fortsatt alternativ.  
 
Utredningen går igenom ett antal faktorer som påverkar den framtida planeringen av för-
skoleplatser. Till exempel nämns och förklaras påverkansgraden av barngruppernas stor-
lek, inflyttning och befolkningsprognoser.  
 
Rapporten går sedan igenom nuläge och prognos för varje område i Laholms kommun. För 
varje område finns dessutom en slutsats och vid behov förslag till förändringar. 

 
Rapporten avslutas med en tabell som sammanfattar de förslag som framkommit, se bilaga 2. I 
rapportens sammanfattande slutsats konstateras det att förskoleorganisationen står inför stora 
utmaningar de närmaste åren. Utmaningen består i att bereda alla barn plats i förskolan och att 
det idag bedrivs verksamhet i lokaler som inte är optimala, i vissa fall undermåliga, för en god 
förskoleverksamhet. Vidare står det att behovet av förskoleplatser kan uppstå relativt snabbt 
och därför är det viktigt att det finns en beredskap i form av planlagd mark i våra tillväxtområden 
som snabbt kan bebyggas.  
 
När kultur- och utvecklingsnämnden bildades var målet att få gymnasieskolan att överleva. Då 
hade skolan ett lågt elevantal och plats över i lokalerna. Uppdraget innebar bland annat att de 
arbetade med att få in mer verksamhet i gymnasieskolans lokaler. Det resulterade i att det togs 
fram en plan för att skapa Campus Laholm med gymnasieskola, vuxenskola och allaktivitetshus 
i samma lokaler. Att se över och effektivisera lokalförsörjningen var ett av huvuduppdragen. När 
arbetet inleddes valde 27 procent av gymnasieeleverna gymnasieskolan i Laholm och 2016 
valde över 50 procent Laholms gymnasieskola. 
 

3.1.2. Bedömning 

Det är vår uppfattning att en kommun gynnas av en tydlig lokalförsörjningsprocess. Eftersom 
investeringar är en stor del i processen har Laholms kommun kommit en bit på vägen, men sak-
nar fortfarande en fullständig processbeskrivning över lokalförsörjningen. Vi menar att ansvars-
fördelningen är viktig. 
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3.2. Ansvarsfördelning 

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunens fastigheter är placerade i kommunens bolag Kommunfastigheter AB. Tidigare var 
fastighetsägandet placerat i nämnd men de sista fastigheterna flyttades över i april 2017. Det 
finns ett fåtal fastigheter kvar så som till exempel avfallsanläggningen och reningsverken samt 
några donationsfastigheter och reglerings- och saneringsfastigheter som står på mark som 
kommunen köpt upp. Vissa av fastigheterna på uppköpt mark används, men det är kortsiktigt 
användande. Alla fastigheter4 förvaltas dock av Kommunfastigheter AB. Enhetschef för strategi 
på planeringskontoret fick när fastigheterna flyttades över i kommunalt bolag en samordnande 
roll på kommunen.  
 
Ett ramavtal mellan hyresvärden, Kommunfastigheter i Laholm AB och Laholms kommun ge-
nom kommunstyrelsen har upprättats (2015). Planeringskontoret på kommunledningskontoret 
har uppdraget att representera kommunen gentemot kommunfastigheter. Respektive verksam-
het för dock kontakten i specifika byggprojekt.  
 
I ramavtalet finns fastställt att det ska finnas en tolkningsgrupp. I gruppen sitter VD för kommun-
fastigheter, kommunchefen, ekonomichefen och planavdelningens enhetschef för strategi. Tolk-
ningsgruppen finns fortfarande kvar och träffas vid behov för att lösa tolkningsfrågor.  
 
I intervjuerna framkommer det att verksamheterna menar att ansvarsfördelningen inte är tillräck-
ligt tydlig och ordentligt utredd. Frågor kring ansvar vid skada och ansvar för inventarier är ex-
empel som nämns. Men ansvarsfrågan är även otydlig gällande mer övergripande frågor som 
vem som ska ha mandat att ta beslut gällande ökade kostnader i ett projekt och vem som ska 
styra hur och om lokaler ska förädlas eller vilket behov som ska ligga till grund för övervägande 
mellan om- och nybyggnation. Enhetschefen på strategienheten menar dock att ansvarsfrågan 
är tydlig men att det i vissa frågor kanske finns oenighet kring om den ansvarsfördelning som är 
fastställd är ändamålsenlig.   

3.2.2. Bedömning 

I ett hyresförhållande där bolag och nämnder, alla med Laholms kommuns kommunfullmäktige 
som huvudman, har olika roller är det av vikt att roll- och ansvarsfördelning är tydlig. Ansvarsför-
delningen bör vara samma som i ett vanligt hyresförhållande. Den som ska bekosta hyran 
måste vara den som sätter kraven och ambitionsnivån gällande lokalen. Svårigheter kan uppstå 
om all kompetens gällande fastigheter och hyra och byggnation av dessa har lagts över på ett 
bolag och därmed inte längre finns i i den kommunala förvaltningen. Det kan skapa ett ojämnt 
förhandlingsläge.  

3.3. Samordning 

3.3.1. Iakttagelser 

Det finns en formellt tillsatt grupp: lokalplaneringsgruppen. Gruppen leds av planavdelningens 
enhetschef för strategi. Alla verksamheter har en representant i gruppen. Enligt Kommunhus 
ABs ägardirektiv ska bolaget delta i kommunens lokalplaneringsgrupp som har bildats för att ef-

                                                
4 Undantaget reningsverket som förvaltas av LBVA.  
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fektivisera och rationalisera kommunens lokalutnyttjande. Bolaget deltar dock inte i lokalplane-
ringsgruppens månadsvisa träffar. Istället har bolaget egna månadsvisa möten där de bjuder in 
respektive verksamhet.  
 
Enligt intervjuer är lokalplaneringsgruppen relativt operativ och arbetar med kortsiktiga lös-
ningar. Enligt vad som framkommit vid intervju finns det inte någon samordning mellan de olika 
grupper som träffas.  
 
Det finns varken på nämndsnivå eller sammantaget i kommunen något dokument som för 
nämnden eller kommunövergripande ger en samlad bild över kommande års lokalförändringar 
mot bakgrund av planerad verksamhetsutveckling. 
 
Gällande skol- och förskolelokaler träffas kommunstyrelsens ledningsutskott och barn- och ung-
domsnämnden regelbundet för att diskutera lokalfrågor.  
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3.3.2. Bedömning 

Det är vår sammanfattande bedömning att det saknas en systematisk samordning som kan ge 
ansvariga politiker och tjänstemän en sammantagen bild av lokalbestånd kontra lokalbehov och 
vara underlag för strategiska beslut.  
 
Den samordning som finns idag bestående av bland annat lokalplaneringsgrupper, ägarmöten 
och teknikgrupper har inte en sammanhängande horisontell struktur utan arbetar mer i stuprör.  
 
Investeringsprocessen är enligt vår mening en väl framarbetad process. De utmaningar som dy-
ker upp kommer istället från implementeringen av processen.  Det finns till exempel behov av 
att föra dialog kring ansvarsförhållande och att säkerställa att processen följs eller revideras. 
Det är vår uppfattning att det som fastställts i styrande dokument ska följas. Om det finns anled-
ning att arbeta annorlunda ska de styrande dokumenten redigeras.  
 

Revisionsfråga Svar 

 Finns en dokumenterad lokalför-
sörjningsprocess inom kommu-
nen? 

  

Nej, det finns däremot en investeringsprocess som 

täcker upp delar av lokalförsörjningsprocessen. 

 Finns en tydlig ansvarsfördel-
ning inom kommunen avseende 
lokalförsörjningsfrågorna? 
 

Delvis, investeringsprocessen är tydlig. Däremot 

finns det delar i dess implementering som inte är 

helt tydligt. Dessutom saknas en lokalförsörjnings-

process att uttala sig om.  

 Finns ändamålsenliga former för 
samordning vad gäller lokalför-
sörjningen? 
 

Delvis. Den samordning som är beslutad genom-

förs inte i enlighet med bland annat ägardirektiv. 

Samordningen tenderar dessutom att bli operativ 

och inte strategisk och långsiktig. En kommunöver-

gripande samordning av den långsiktiga plane-

ringen saknas.  

 Vidtas åtgärder med syfte att ef-
fektivisera lokalutnyttjandet? 
Vilka styrmedel används i detta 
avseende? 
 

Ja, inom skola och förskola vidtas åtgärder. Däre-

mot finns det inte någon kommunövergripande 

samordning där planerat behov och planerade åt-

gärder finns samordnade.  

 Finns underlag för att bedöma 
lokalbehov på kort och på lång 
sikt, och i vilken mån är beho-
ven föremål för analys? 

 

Delvis, befolkningsstatistiken används, däremot 
finns det förbättringspotential gällande planering 
och samordning.  
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3.4. Rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till granskade nämnder: 
 
 Ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbestånd kontra lokalbehov och 

kan vara underlag för strategiska beslut. 
 Kartlägg lokalförsörjningsprocessen. 

 

 

 

 

 

Laholms kommun den 26 september 2017 

 
Malin Lundberg 
EY      
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Bilaga 1 Källförteckning 
 
Intervjuade funktioner 
 
Enhetschef strategienheten 

Verksamhetschef barn och ungdom 

Verksamhetschef kultur och utveckling 

Enhetschef arbetsmarknadsinsatser 

VD Laholmshem/Kommunfastigheter Laholm AB 
 
 
 

 
Dokument 
Investeringsprocess 

Kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, § 196 

Kommunfastigheter i Laholm ABs bolagsordning och ägardirektiv 

KF protokoll 2014-12-16 

KS protokoll 2015-10-13 

Projektprioriteringar 2017 

Verksamhetsplan 2017 planeringskontoret 

Förvaltningsavtal inkl. bilagor 

Exempel på beställning av förstudie 

Förskoleutredning 
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Bilaga 2 samanställning av behov gällande förskolelokaler 
 
 

 


