
 
  

   

 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
 
 

Granskning av systematisk långtidsplanering – lokalförsörjning inom förskola och skola 

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 anta-
gen lokalförsörjningsplan.  

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

 Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra process, beslutsgång och ansvarsfördelning i kommu-
nens 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 kommunstyrel-
sen 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 förstu-
dierna är ändamålsenliga. 

 Barn- och ungdomsnämnden har gett ett för verksamhetscheferna tydligt uppdrag gällande att 
minska kostnaderna för lokaler. Utifrån uppdraget har det enligt intervju och ärenden vi tagit 
del av genomförts ett antal utredningar, bland annat en utredning om behovet av förskoleplat-
ser. 

 När kultur- och utvecklingsnämnden bildades var ett av huvuduppdragen att se över och effek-
tivisera 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. 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds här-

med. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 26 januari 

2018.  
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1 ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten. För-

kortningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående. 


