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Svar på granskning av systematisk långtidsplanering - lokalför
sörjning inom förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande svar till revisionen med anled
ning av revisionsrapporten: 

Kommunstyrelsen konstaterar att lokalförsörjningsprocessen är do
kumenterad genom Riktlinjer för investeringar och att ansvarsför
delningen framgår av delegationsordningen. Då facknämnderna 
upplever en otydlighet så avser kommunstyrelsen i samband med 
en lokalförsörjningsplan utbilda tjänstemän och politiker från fack
nämnderna i lokalförsörjningsprocessen. 

En lokalförsörjningsplan är under utarbetande och kommer att får
digställas under 2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en 
granskningsrapport angående kommunens systematiska långtids
planering avseende lokalförsörjning inom förskola och skola. 
Granskningen bedömer ändamålsenligheten och effektiviteten i 
kommunstyrelsens systematiska långtidsplanering avseende lokal
försörjningen inom förskola och skola. 

Revisionens bedömning är att det saknas en systematisk samord
ning som kan ge ansvariga politiker och tjänstemän en sammanta
gen bild av lokalbestånd kontra lokalbehov och underlag för strate
giska beslut. I rapporten konstateras att kommunen inte har någon 
fastställd lokalförsörjningsprocess och det finns inte någon antagen 
lokalförsörjningsplan. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsens att: 
Ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbestånd 
kontra lokalbehov och kan vara underlag för strategiska beslut. 
Kartlägga lokalförsörjningsprocessen. 

Planeringskontoret menar att lokalförsörjningsprocessen är doku
menterad genom Riktlinjer för investeringar och att ansvarsfördel
ningen framgår av delegationsordningen. 
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Då facknämnderna upplever en otydlighet bör kommunstyrelsen ge 
planeringskontoret i uppdrag att utbilda tjänstemän och politiker 
från facknämnderna i lokalförsörjningsprocessen när en lokalför
sörjningsplan tagits fram. 

Planeringskontoret har påbörjat en lokalförsörjningsplan som 
kommer att vara klar för antagande under 2018. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 9 januari 2018 § 14. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2017. 
Granskningsrapport den 2 november 2017. 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
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Granskningsrapport. Systematisk långtidsplanering-
lokalförsörjning inom förskola och skola. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande svar på granskningsrapporten:  

 

Granskarna saknar en dokumenterad lokalförsörjningsprocess, men man anser att kommunens 

antagna riktlinjer för investeringar (KF 2014-12-16) är en stor del av detta, men att man vill ha 

en fullständig processbeskrivning med en tydlig ansvarsfördelning. Kommunstyrelsen menar att 

lokalförsörjning i allt väsentligt består av investeringar i ny- eller ombyggnad eller av förhyrning 

av lokaler. Det förstnämnda täcks av investeringsprocessen och det sistnämnda är tydligt 

ansvarsfördelat via delegationsordningen. I granskningsrapporten har man även utgått från 2015 

års ramavtal med Kommunfastigheter i Laholm AB. Detta ramavtal är numera reviderat och den 

nya versionen tydliggör bättre roll- och ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. 

Dessutom knyts investeringsreglerna bättre mot hyresavtalen i den nya versionen. Sålunda är 

behovet av en dokumenterad process egentligen täckt, men eftersom facknämnderna upplever en 

otydlighet så avser kommunstyrelsen i samband med en lokalförsörjningsplan utbilda tjänstemän 

och politiker från facknämnderna i lokalförsörjningsprocessen.  

 

Avseende lokalförsörjningsplan så finns framtagandet av en sådan i Planeringskontorets 

verksamhetsplan för 2017, men denna har blivit försenad och kommer att genomföras 2018. 

Ramverket för planen har redovisats för verksamhetscheferna i den operativa ledningsgruppen, 

men arbetet har inte påbörjats ännu, i väntan på att en ambitionsnivå för kommunens 

invånarantal skall sättas och inarbetas i prognoserna för de olika geografiska områdena.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska systematisk långtidsplanering 

och lokalförsörjning inom skola och förskola i syfte att bedöma ändamålsenligheten och 

effektiviteten i kommunstyrelsens systematiska långtidsplanering. Granskningen har skett genom 

dokumentstudier samt genom intervjuer med nyckelpersoner. Rapporten delgavs ursprungligen 

endast barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt Kommunfastigheter i 

Laholm AB, vilket var anmärkningsvärt då det var kommunstyrelsens effektivitet som skulle 

bedömas, men efter framställan från Kommunstyrelsen skickades den även dit. 

 

Granskningen bedömer att det saknas en systematisk samordning som kan ge ansvariga politiker 

och tjänstemän en sammantagen bild av lokalbestånd kontra lokalbehov, och vara underlag för 

beslut, och lämnar följande rekommendation till granskade nämnder:  
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-Ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbestånd kontra lokalbehov och kan 

vara underlag för strategiska beslut.  

 - Kartlägg lokalförsörjningsprocessen.  

Beslutsunderlag 
Rapport Kommunrevisionen/EY 2017-09-26 

 

   

Erland Björkman 

Planeringschef 
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