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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat 
kommunstyrelsen i syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
övergripande styrning av investeringsprocessen. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens beslutade investeringsprocess är tydlig 
med en fastslagen ansvarsfördelning och klargjord beslutsprocess. Det är däremot vår 
bedömning att kommunstyrelsen och de kommunala bolagen inte fullföljer sina uppdrag enligt 
den beslutade investeringsprocessen i tillfredsställande utsträckning.  Däri anser vi att 
kommunstyrelsen inte tillförsäkrat att återrapporteringen varit tillräcklig för att uppmärksamma 
de underskott som uppvisats för de kontrollerade projekten i enlighet med skyldigheterna i 
investeringsprocessen. Bolagen har ej heller fullföljt sin uppgift att snarast återrapportera de 
befarade underskotten i enlighet med ramavtalet parterna emellan. Vi konstaterar också att 
det finns motsättningar i samverkan mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen 
vilket leder till ineffektivitet i processen. Därtill är det vår bedömning att kommunstyrelsen med 
fördel kan upprätta en prioriteringsordning för investeringar i syfte att tydliggöra planeringen.   
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 
 Det finns en dokumenterad processbeskrivning för investeringsprocessen samt ramavtal 

upprättade mellan kommunen och bolagen för gränsdragning i genomförandet av 

investeringar.  

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för investeringsprocessen vari de 

företräder kommunen i projekterings- och genomförandefasen. Det är kommunstyrelsen 

ansvar att fastighetsbolagen genomför projekten ramarna för de underlag som legat till 

grund för beslut om investeringar.  

 Kommunfullmäktige beslutar om investeringar baserat på förstudien som underlag.  

 Bolagen har enligt ramavtal i uppgift att genomföra förstudier beställda av 

kommunstyrelsen. Om det under produktionsfas skulle ske väsentliga förändringar i 

projektet så som kostnadsfördyringar ska bolaget snarast lämna rapport till 

kommunstyrelsen.    

 Genomförda stickprov visar att de granskade projekten översteg ramen enligt förstudien 

med 15 procent för förskola i Allarp respektive 44 procent för LSS-boende i L:a Tjärby. 

Bolaget lämnade inte rapport om fördyrande omständigheter för LSS-boendet till 

kommunstyrelsen.  

 Det saknas en gemensam prioriteringsordning för samordningen av investeringsprojekt.  

 Det framkommer att det finns brister i samsynen mellan kommunstyrelsen och de 

kommunala bostads- och fastighetsbolagen avseende hur lokalbeståndet ska utvecklas.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att pågående investeringsprojekt kontinuerligt följs upp.  

 Upprätta prioriteringsordningar för investeringsplaneringen.  

 Tillsammans med bolagen tydliggöra förväntningar parterna emellan i syfte att skapa en 

gemensam viljeriktning samt motverka ineffektivitet i investeringsprocessen.  

Därtill rekommenderas styrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB att:  

 Säkerställa att bolagens skyldigheter enligt ramavtal följs.  
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2. Inledning 

 

2.1. 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 
investeringarna planeras och genomförs i enlighet med fastställt beslut. I takt med att gapet 
mellan behov och tillgängliga resurser ökar ställs ökade krav på prioriteringen av befintliga 
resurser. De ökade kraven berör kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av 
vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att möjliggöra kommunens mål för 
verksamheten. 
 
Kommunen har årligen en omfattande investeringsvolym till betydande belopp vilket påverkar 
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. 
 
Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har investeringsprocessen 
identifierats som ett väsentligt område, där revisorerna vill granska huruvida styrning och 
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
övergripande styrning av investeringsprocessen. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns en klargjord beslutsprocess? 

o Finns en dokumenterad processbeskrivning? 

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 ev befarade överskridande av investeringsbudgeten i enlighet med 
reglerna? 

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

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med kommunstyrelsens presidium, kommunchef, ekonomichef i kommunen, chefen för 
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strategienheten samt senior advisor på Laholmshem AB. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd oktober 2018 – november 2018. 
För genomförandet av granskningen har stickprov genomförts av två investeringsprojekt. 
Rapporten är avgränsad till investeringsprocesser som avser lokalförsörjning.  

2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen 

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 § ansvarar kommunstyrelsen för att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämnders 
gemensamma verksamhet.  
 
Nämnderna ska, enligt 6 kap. 6 §, inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

2.4.2. Reglemente, ägardirektiv och bolagsordning 

Enligt reglemente (KF 2014-12-16 § 196) har kommunstyrelsen helhetsansvarets för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska vidare 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för planeringen av kommunens samlade lokalbehov 
innebärande arbete med strategi för kommunövergripande lokalförsörjning, effektivisering av 
verksamheternas lokalutnyttjande, ingående av och uppföljning av koncerninterna och externa 
hyresavtal och förvaltningsavtal avseende bostäder och lokaler samt beställarfunktion i 
förhållande till Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB vid nyinvesterings-
projekt, fastighetsutveckling, ombyggnader och renoveringar. 
 
Enligt bolagsordning (2013-12-17 § 191) har Laholmshem AB i uppgift att inom Laholms 
kommun förvärva, äga, bygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre 
del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som 
har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Laholmshem AB är moderbolag till 
Kommunfastigheter i Laholm AB.  
 
Enligt bolagsordning (KF 2014-04-29 § 78) har Kommunfastigheter i Laholm AB som 
verksamhetsföremål att inom Laholms kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja 
fastigheter med lokaler för Laholms kommuns verksamheter. Enligt ägardirektiv (2014-04-29 
§ 78) ska bolaget i tillämpliga delar följa kommunens styrdokument, policys och andra riktlinjer. 
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders för att uppnå 
största möjliga kommunnytta.  

2.4.3. Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar (KF § 
199, 2014-12-16) 

Investeringsprocessen tydliggör hur investeringar ska initieras och fullföljas. Kommunstyrelsen 
har enligt investeringsprocessen det övergripande ansvaret för processen. Därtill tydliggörs 
utförarens ansvar, vanligtvis Kommunfastigheter i Laholm AB eller Laholmshem AB. 
Investeringsprocessen tydliggör att ledningsgruppen, bestående av kommunstyrelsens 
presidium, har en särskild operativ roll för det initierande stadiet av investeringsprocessen som 
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företrädare för kommunstyrelsen. Beroende på ärendets karaktär kan detta arbete överlåtas 
till den verksamhetsgemensamma lokalgruppen.  
 
En mer ingående beskrivning av investeringsprocessen följer i kapitel 3.1.  

2.4.4. Ramavtal för samhällsfastigheter i Laholm 

Enligt ramavtal (KS 2017-02-14 § 24 och Kommunfastigheter i Laholm AB 
styrelsesammanträde 2017-03-02 § 18) tydliggörs Kommunfastigheter i Laholm AB:s uppgifter 
enligt investeringsprocessen. Enligt ramavtalet ska självkostnad beaktas definierat som att 
kommunens samlade hyror för samtliga lokaler långsiktigt ska täcka bolagets samlade 
kostnader för kapital, drift, administration och underhåll av fastigheterna. Parterna ska, enligt 
avtalet, ha ett gemensamt ansvar att, med koncernnyttan i fokus, i alla lägen söka lösningar 
och eftersträva att hålla olika kostnader nere oavsett vem som för stunden bär dessa.  Vidare 
ska bolaget och kommunen gemensamt arbeta för att lokalerna är ändamålsenliga för 
verksamheten.  
 
Ramavtalet tydliggör vidare förhållningssättet för hyressättning, drift, underhåll, hyresgästs- 
och verksamhetsanpassningar, tillfälliga lokaler samt andrahandsuthyrning/upplåtelser med 
mera. Enligt ramavtalet framgår att för väsentliga förändringar som sker i projekt, så som 
kostnadsfördyringar, ska fastighetsbolaget snarast lämna rapport till kommunstyrelsen om den 
uppkomna situationen.   
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3. Granskningsresultat 

3.1. Process och styrning 

3.1.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna och tillhandahållet material framgår att det finns en dokumenterad 
processbeskrivning för investeringsprocessen. I de kommunala bolagens ramavtal är 
väsentliga delar av kommunens processbeskrivning för investeringar beskriven. 
Investeringsprocessen som sådan är däremot inte antagen av bolaget på stämma eller 
styrelsemöte. 
 
Av investeringsprocessen framgår att kommunstyrelsen har den samordnande rollen för 
investeringsprocesser. Investeringsprocessen delas in i fyra delar:  
 

1. Behov/initiativ 
2. Förstudie 
3. Projekteringstillstånd/Godkännande av investeringen 
4. Genomförande 

 
Investeringsprocessen inleds genom att nämnderna påtalar sina behov. Det åligger respektive 
nämnd eller kommunstyrelsen att undersöka och tydliggöra vilka behov som föreligger 
verksamheten inom deras respektive område. Detta främst som följd av volymförändringar, 
verksamhetsförändringar eller allmänt brister i befintliga lokaler. Det ska undersökas om 
lokalbehoven kan samordnas med andra verksamheter genom att helt eller delvis lösas inom 
befintligt bestånd. Syftet är enligt processbeskrivningen att uppnå ett så effektivt 
lokalutnyttjande som möjligt.  
 
Om lokalbehovet föranleder en nyinvestering ska detta föregås av en förstudie. Ärendet ska 
företrädesvis ske i samband med budgetförslag men kan ske vid andra tillfällen. 
Kommunstyrelsen har enligt processen ansvar för att beställa en förstudie vilket beslutas av 
ledningsgruppen (bestående av kommunstyrelsens presidium). Denna beställs av 
kommunens fastighetsbolag alternativ av en extern leverantör. Kostnader för framtagandet av 
en förstudie ska belasta projektet. En beställning av förstudie innebär inte att investeringen 
kommer att genomföras. Beställande nämnd eller kommunstyrelsen ska i detta 
utredningsskede redovisa lokalbehovet samt vid behov ges inflytande i planeringsarbetet. 
Förstudien ska innehålla;  
 

 Beskrivning av projektet 
 Beräkning av totalt investeringsbelopp 
 Hyresoffert samt beräkningsunderlag 
 Preliminär tidplan  

 
Verksamheten ska därtill komplettera med;   
 

 Årlig kostnadseffekt för verksamheten utöver hyreskostnader 
 Eventuella engångskostnader 
 Beskrivning av nämndens finansiering 
 Konsekvenser av utebliven investering 

 



 
 
 

7 

Av intervjuerna framgår att de förstudier som det kommunala bolaget tar fram är förhållandevis 
omfattande då de vill ha en så pricksäker kalkyl som möjligt. Av intervju framförs att bolagen 
verkar för att bygga lokaler till lägsta möjliga förvaltningskostnad i förhållande till bästa möjliga 
verksamhetsnytta.  
 
Förstudien ligger till grund för kommunstyrelsens anhållande av projekteringstillstånd/ 
Godkännande av investering av kommunfullmäktige.  
 
Vid godkännande från kommunfullmäktige har kommunstyrelsen ansvar att tillse att 
genomförande sker av kommunens bolag. Under projektering och produktion ansvarar 
kommunstyrelsen för att fastighetsbolagen realiserar projektet enligt de förutsättningar och 
kostnadsramar som har legat till grund för beslutet om projektering.  
 
Om detaljprojekteringen leder till nya förutsättningar ska projektet återföras till 
verksamhetsansvarig nämnd. Om projektet inte kan anpassas inom angiven kostnadsram ska 
ärendet underställas kommunfullmäktige för nytt beslut. Bolagen har i uppgift att löpande 
rapportera till kommunstyrelsen om hur investeringsprojektet fortlöper. Skulle projektet bli mer 
kostsamt än planerat under genomförandefasen ska bolaget vidta åtgärder beträffande 
projektets utformning i syfte att anpassa kostnaderna. Om kostnaderna skulle bedömas bli 
lägre än initial budget får inte detta utrymme förbrukas till åtgärder vilka inte inkluderats i 
projektets ursprungliga omfattning.  
 
Under genomförandet ska bolagen kontinuerligt redovisa investeringsprojektets process och 
framåtskridande till kommunstyrelsen. Under ordinarie ekonomisk rapportering till 
kommunfullmäktige följs investeringarna upp. Senast sex månader efter färdigställande av 
lokalen ska slutredovisning lämnas till kommunstyrelsen samt till verksamhetsansvarig nämnd. 
 
Kommunstyrelsen och bolagens styrelser har beslutat om ramavtal för samordningen för 
investeringsprojekt parterna emellan. Ramavtalet utgår från investeringsprocessen. Enligt 
ramavtalet ska en tolkningsgrupp regelbundet träffas med uppgift att löpande tillämpa, 
utvärdera och tolka ramavtalet samt föreslå lösningar på eventuella oklarheter. 
Kommunchefen och bolags-VD ska utse representanter från respektive organisation.  
 
Det framkommer av intervju att det inte finns en gemensam prioriteringsordning för det 
samordnande genomförandet av investeringsprojekt. Respektive nämnd bedömer inom sina 
verksamheter vilka investeringar som bör prioriteras och lyfter behovet till ledningsgruppen. 
Kommunstyrelsen behandlar ärenden allteftersom att de inkommer som identifierade behov 
av nämnderna. Därtill framkommer att det inte finns en samlad rambudget för investeringar i 
kommunen. Respektive investeringsprojekt har en egen budget. Således kan inte finansiering 
flyttas mellan olika projekt om det ena projektet skulle få positiva budgetavvikelser och ett 
annat projekt negativa budgetavvikelser alternativt om försenande omständigheter innebär att 
det återstår ramanslag. Avsaknaden av en samordnad prioritering av investeringar uppges 
historiskt sett inte ha varit ett problem. Däremot framförs att detta kan komma att förändras 
allteftersom att behovet av investeringar ökar fragment.  

3.1.2. Bedömning 

Kommunens investeringsprocess är dokumenterad och beslutad av fullmäktige. Det är vår 
bedömning att denna är tydlig med en fastslagen ansvarsfördelning. Vi noterar att 
kommunstyrelsen inte tillämpar en prioriteringsordning för investeringsprojekt. Vi anser att 
detta skulle underlätta för planeringen samt skapa en samförståelse för genomförandet av 
investeringar i takt med att investeringsbehoven ökar.  
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Det är vår bedömning att det av bolagsstyrelserna antagna ramavtalet mellan bolagen och 
kommunen tydliggör bolagens och nämndernas roll och skyldigheter enligt 
investeringsprocessen.  

3.2. Genomförande och uppföljning 

3.2.1. Iakttagelser  

Beslut om investeringar baseras på det uppskattade priset som utarbetas inom ramen för 
förstudien. Det framgår av intervju att beräkningen av en investerings uppskattade kostnad 
främst baseras på kvadratmeterpriser. Det tas också höjd för andra kostnadspåverkande 
faktorer. Av intervjuerna framgår att det kommunala fastighetsbolaget tar höjd för eventuella 
avvikelser och oförutsedda utgifter i sitt kvadratmeterpris.  
 
Laholms kommun tillämpar en internhyresmodell. Verksamhetsfastigheter ägs av 
Kommunfastigheter i Laholm AB samt Laholmshem AB. I enlighet med ramavtal 
hyresdebiterar bolagen kommunstyrelsen för hyreskostnader. De verksamhetsnämnder som 
nyttjar lokalerna belastas inte med hyreskostnaderna. Det framförs att det för 
verksamhetsnämnderna därför inte finns direkta incitament till att lokalerna är 
kostnadseffektiva. Det är enligt uppgift bolagens ansvar att säkerställa att anpassa lokalerna 
på ett kostnadseffektivt sätt utifrån nämndernas behovsanalys.   
 
Det är enligt intervju inte ovanligt att kostnaderna efter projektering överstiger de initiala 
beräkningarna enligt förstudien. En framförd felkälla är att beräkningen av kvadratmeterytan 
kan underskatta den verkliga kostnaden. En anledning kan vara att det i projekteringen kan 
påvisas att byggregler och lagkrav innebär ett ökat ytbehov. Vid kostnadsavvikelser i 
projekteringsskedet och produktionsskedet ska utföraren (vanligtvis Kommunfastigheter i 
Laholm AB eller Laholmshem AB) i enlighet med investeringsprocessen och ramavtalet 
rapportera detta till kommunstyrelsen som i sin tur informerar kommunfullmäktige och 
verksamhetsansvarig nämnd. Enligt investeringsprocessen ska återrapportering ske i 
samband med ordinarie ekonomisk rapportering. Det finns inga rutiner för att genomföra 
ekonomiska uppföljningar med högre frekvens än tertialrapporterna. Det framförs i 
sakkontrollen det är tidskrävande att lyfta ärende till kommunfullmäktige utan att försena 
projektstart.   
 
Enligt intervju har det kommunala fastighetsbolaget vid tillfälle missat att meddela 
kommunstyrelsen om förhöjt anbud i pågående projekt, bolaget menar att detta har enligt 
uppgift berott på tidspress. Det framförs att det inte är möjligt att korrekt uppskatta den faktiska 
kostnaden förrän att projekt upphandlats. Skulle upphandling avbrytas på grund av ett högre 
pris riskerar bolagen behöva betala skadestånd. Därtill framförs att det finns en tidspress att 
färdigställa projekt snarast för att undvika viten till följd av icke verkställda myndighetsbeslut.  
 
Det framförs att det upplevs finnas brister i kommunikationen mellan kommunstyrelsen och de 
kommunala bolagen i flera aspekter. Kommunstyrelsen har enligt investeringsprocessen det 
samordnande ansvaret för investeringsprocessen. Det framförs av kommunstyrelsens 
presidium att bolagen lyfter frågor gällande projektets framskridande direkt med 
verksamhetsnämnderna. Det framgår att det inte är brukligt att kommunledningskontorets 
lokalstrateg är inkluderad i denna samordning. Enligt kommunstyrelsens presidium anses de 
exkluderade från processen efter det att de är förstudien är beslutad om av fullmäktige. I 
egenskap av samordnande för investeringsprocessen framförs att detta inte är optimalt.  
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De kommunala bolagen delar inte denna uppfattning. Bolagen har möten med 
verksamhetsnämnderna i syfte att tydliggöra behov samt att informera om processens gång. 
Dialogmöten hålls också vid förändringar i utformning av lokaler för att undvika missförstånd. 
Enligt bolagen hade det varit välkommet att lokalstrategen skulle delta vid dessa möten. 
Däremot har det inte varit en rutin att lokalstrategen bjuds in till dessa sammanträden. Denna 
rutin uppges dock ha förändrats under granskningens gång på kommunstyrelsens begäran vid 
ägardialogmöte i slutet av oktober.  
 
Kommunstyrelsens presidium framför vidare att det råder en bristande samsyn mellan 
kommunstyrelsen och det kommunala fastighets- och bostadsbolaget avseende hur 
lokalbeståndet ska utvecklas. I detta avseende framkommer att bolagen anses förespråka 
nyproduktion till fördel för lokalanpassningar av det befintliga beståndet. Detta exemplifieras 
med beställning av förstudie avseende lokalanpassning för att inrymma en förskola i befintligt 
lokalbestånd. Den levererade förstudien motsvarade inte kommunstyrelsens förväntningar då 
den istället omfattade en rivning av de befintliga lokalerna till fördel för en nyproduktion. 
Kommunfastigheter i Laholm AB ansåg inte att det var motiverat att anpassa befintlig lokal på 
grund av dess korta kvarvarande livslängd. Detta föranledde ny beställning av förstudie vilket 
försenade genomförandet. Enligt framtagen kalkyl som del av ny förstudie var livslängden så 
pass kort att lokalanpassningar var ekonomiskt oförsvarbart sett till alternativen. Det framförs 
att det anses naturligt att det kommunala fastighetsbolaget har störst kunskap om det befintliga 
beståndets skick. Det uppges dock leda till ineffektivitet när viljeriktningen skiljer sig parterna 
emellan. Av intervjuer framgår att det finns en kontradiktion mellan bolagens mening att bygga 
långsiktigt effektiva lokallösningar och kommunstyrelsens uppfattning att det är en risk att 
kommunen blir mer räntekänslig som följd av en höjd belåningsgrad. I detta avseende menar 
bolagen att de i förstudierna ska lyfta alla förutsättningar som har påverkan för en byggnation. 
Skulle det vara bolagens mening att en ombyggnad eller renovering inte är ekonomiskt 
fördelaktig vill de framföra detta till beslutsfattarna.  

3.2.1.1 Stickprovskontroll 

Inom ramen för granskningen har två investeringsprojekt valts ut genom en stickprovskontroll. 
Projekten har valts ut från en lista med samtliga projekt vilka beslutats om efter det att 
investeringsprocessen och ramavtalet antagits. I stickprovet har sex kriterier identifierats av 
särskild vikt att granskas. Detta i enlighet med bestämmelser i investeringsprocesser samt 
ramavtalet.  
 

1. Har förstudie beställts och genomförts? 
2. Låg den uppskattade kostnaden efter projektering inom ramen för uppskattningen 

enligt förstudien?  
3. Har bolaget informerat kommunstyrelsen om kostnaden enligt projekteringen 

översteg uppskattningen enligt förstudien? 
4. Om projektet blev dyrare under projekteringen, överförde kommunstyrelsen det till 

verksamhetsansvarig nämnd? Om nämnden inte godkände fördyringen, 
överlämnades beslutet till kommunfullmäktige igen? 

5. Om projektet blev dyrare under produktionen, har bolaget vidtagit åtgärder i 
underskottsminimerande syfte? Om underskottsminimeringen påverkar 
verksamhetsansvarig nämnd, har åtgärder tagits i samråd mellan bolaget och 
nämnden? 

6. Om projektet vid produktion blir dyrare trots underskottsminimering, har bolaget 
informerat kommunstyrelsen? 
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Förskolan i Allarp 

Enligt bakgrundsstudien framgår att efterfrågan på förskoleplatser i de södra delarna av 
Laholms kommun stadigt har ökat de senaste åren. År 2014 lyfte barn- och ungdomsnämnden 
behovet av en ny förskola i Allarpsområdet till kommunstyrelsen, för att säkerställa att 
kommunen kan möta den ökade efterfrågan. En förstudie beställdes av Kommunfastigheter i 
Laholm AB i slutet av oktober år 2014, som inkom med sitt förstudiesvar april 2015. Beslut om 
projektering och byggnation togs av kommunfullmäktige den 29:e september 2015 (§ 112). 
Därefter har inga fler beslut gällande projektet fattats av kommunfullmäktige. Förskolan 
kommer att ha fyra avdelningar och har utformats med förskolan ”Söderläget” i Lilla Tjärby som 
förlaga. Detta i syfte att minska kostnaderna för projektet. Se tabell nedan för projektets 
kostnad enligt förstudie och projektering samt enligt den senaste kostnadssammanställningen.  
 
  

Tabell 1. Kostnad för förskolan i Allarp 

 
Enligt Kommunfastigheter i Laholm AB har det i projekteringen vidtagits följande åtgärder i 
kostnadsminimerande syfte: 
 

• Fiberservis från angränsande fastighet. 

• Byggt en lättskött utemiljö. 

• Byggt ett hus med bra material och litet underhållsbehov 
  
Enligt bolaget väljs generellt långsiktigt ekonomiskt fördelaktiga val. Lägre drift- och 
underhållskostnader kan enligt bolaget vara mer lönsamt på sikt än kostnadsökningarna i 
produktionsfasen. Det framkommer ej att det i produktionsskedet genomförts och 
dokumenterats kostnadsminimerande åtgärder i syfte att möta underskott i projektet.  
 
Under byggnadsprocessen förmedlade Kommunfastigheter i Laholm AB till tolkningsgruppen 
att en fördyring av projektet var att vänta. Enligt bolaget beror fördyringen på diverse 
projektförändringar. I tolkningsgruppen ingår kommunchef, ekonomichef, kommunjurist och 
enhetschef för strategienheten samt representanter från bolagen. Av dokumentstudier och 
intervjuer framgår inte om tolkningsgruppen informerat kommunstyrelsen avseende projektets 
fördyring. Kommunstyrelsen har enligt protokoll inte tagit något beslut som följd av fördyringen. 
Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen informerades i samband med 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s sammanställning över fastighetens hyra vid färdigställande 
av projektet.  
 
Projektet översteg budget enligt projektering med cirka 18 procent och 15 procent i förhållande 
till den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt förstudien.  

LSS-boende i L:a Tjärby 

Efter behovsanalys från socialstyrelsen beställde kommunstyrelsen i augusti 2015 en förstudie 
hos Laholmshem AB avseende ett LSS-boende i L:a Tjärby. Bolaget inkom med förstudie den 
14:e november 2016. Den 20:e december 2016 (§ 141) gav kommunfullmäktige i uppdrag till 
kommunstyrelsen att beställa projektering och byggnation av LSS-boendet i L:a Tjärby av 

Kostnad enligt förstudie 24 585 tkr (varav 20 330 tkr avsåg 
byggherrekostnader) 

Kontraktssumma för entreprenad (projektering) 23 770 tkr (entreprenadkostnaden 
uppgick till 23 000 tkr)  

Kostnad enligt den senaste kostnadssammanställningen 28 222 tkr 
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Laholmshem AB. Kommunfullmäktige har därefter inte fattat fler beslut gällande projektet. 
Projektet färdigställdes i juni 2018. Boendet omfattar sex bostäder samt personalutrymme, 
gemensamhetsdel och en mindre komplementbyggnad. Se tabell nedan för projektets kostnad 
enligt förstudie och projektering samt enligt den senaste kostnadssammanställningen. 
 

Tabell 2. Kostnad för LSS-boendet i L:a Tjärby 

 
Enligt bolaget har kostnadsminimerande åtgärder vidtagits i projekteringsfasen genom att 
använda tidigare LSS-boende i Laholm som förlaga. Vidare uppger bolaget ytterligare 
kostnadsminimerande åtgärder i projekteringen enligt följande: 
 

• Försörjning av värme och varmvatten från intilliggande fastighet, sparar yta samt 
utrustning för värmecentral. 

• Spinkler direktansluten på VA-nätet, sparar yta samt utrustning för lagringstankar 
samt pumpstation. 

• Hållit ner verksamhetsytor för förvaring av bland annat förbrukningsmaterial, tvätt 
mm. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten togs bort ur projektet, efter förhandling med 
LBVA. 

• Fiberservis från angränsande fastighet. 

• Installerat aktiv kyla i ventilationssystemet för att undvika problem med 
övertemperaturer och kostsamma tillfälliga installationer av komfortkyla sommartid. 

• Byggt teknikrum centralt placerat i byggnad för att hålla ner byggnadshöjden. 

• Byggt en lättskött utemiljö. 

• Byggt ett hus med bra material och litet underhållsbehov. 

• Förberett med tekniska installationer för att slippa kostsamma efterinstallationer. 
Exempel IT, trygghetslarm, framtida parkering 

 
Vid Laholmshem AB:s styrelsemöte den 24:e augusti 2017 lämnade projektchefen rapport om 
att bygglovet godkänts men att projektsumman kommer bli högre än väntat. Av 
dokumentstudier och intervjuer framgår att projektets fördyring därefter inte förmedlades 
vidare till kommunstyrelsen. Vid projektets färdigställande informerades kommunstyrelsen 
genom blockhyreskontrakt om att projektet fördyrats med drygt 6,7 mkr. Ingen annan 
återrapportering skedde till kommunstyrelsen under projektets gång. Det framförs i samband 
med sakkontrollen att projektets fördyrande omständigheter avrapporterats vid 
bolagsstyrelsemöte 2017-08-24. Det framhålls att kommunstyrelsen delges bolagens 
styrelseprotokoll. För granskningen har protokollet efterfrågats men ej inkommit.  
 
Laholmshem AB bjöds in till kommunstyrelsens sammanträde den 15:e maj 2018. Enligt 
kommunstyrelsens protokoll framgår att bolaget informerats om dess skyldigheter att 
rapportera om fördyringar enligt ramavtal. Vid färdigställandet av projektet godkändes 
kostanden för LSS-boendet om cirka 23 mkr.  
 
Projektet översteg budget enligt projektering med cirka 40 procent och 44 procent i förhållande 
till den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt förstudien.  

Kostnad enligt förstudie 16 290 000 (varav entreprenadsumman 
bedömdes uppgå till 10 800 tkr) 

Kontraktssumma för entreprenad (projektering) 
 

16 290 000 (efter anbudsinfordran 
uppgick summan till 15 166 tkr)  

Kostnad enligt den senaste kostnadssammanställningen  
 

23 055 000  
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3.2.1.2 Uppföljning och återrapportering av genomförda investeringar  

Enligt intervjuer sker en ägardialog mellan kommunstyrelsens presidium och bolagets 
presidium varannan månad. Om kommunstyrelsens presidium skulle anse att något 
anmärkningsvärt lyfts i dialogen gällande bolagets byggprojekt, så förmedlas detta vidare till 
samtliga i kommunstyrelsen.  Det förs inte några formella minnesanteckningar vid 
ägardialogerna. Därmed har det inte varit möjligt att verifiera om stickprovsprojekten har 
diskuterats med avseende på ekonomisk uppföljning vid dessa sammanträden. Några 
särskilda ägardialoger gällande projekten i stickproven under projekterings- och 
produktionstiden har inte skett enligt bolaget. Det framförs att det däremot lyfts andra projekt 
som genomförts efter de enligt stickprovskontrollen.  

3.2.2. Bedömningar 

Det är vår bedömning att kommunstyrelsen och de kommunala bolagen inte fullföljer sina 
uppdrag enligt den beslutade investeringsprocessen i tillfredsställande utsträckning. Däri 
anser vi särskilt att återrapporteringen i produktionsfasen är otillräcklig. Vi kan av 
stickprovskontrollen konstatera att båda projekt uppvisar betydande underskott i förhållande 
till såväl förstudie som i projekteringsfasen. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen inte 
tillförsäkrat att återrapporteringen uppmärksammat de underskott som uppvisats i enlighet 
med skyldigheterna enligt investeringsprocessen. Därtill har bolagen ej heller fullföljt sin uppgift 
att återrapportera de befarade underskotten i enlighet med investeringsprocessen samt 
ramavtalet avseende LSS-boendet i L:a Tjärby. Trots att kommunstyrelsen delges bolagens 
styrelseprotokoll i vilka kostnadsutvecklingen framgår är det vår bedömning att detta inte är 
tillräckligt gentemot skyldigheterna enligt ramavtalet. Vi menar att det är anmärkningsvärt att 
projekt som överstigit fullmäktiges ramanslag enligt förstudie med 44 procent (5,8 mnkr) inte 
tydligare återrapporterats till kommunstyrelsen tidigare än vid färdigställandet och i bolagens 
styrelseprotokoll.  
 
Vi kan vidare konstatera att det finns motsättningar i viljeriktning mellan kommunstyrelsen och 
de kommunala bolagen. Det är vår bedömning att detta kan skapa ineffektivitet i 
investeringsprocessen vilket också påvisats i iakttagelserna. Vi anser att kommunstyrelsen i 
egenskap av sin ledande roll för investeringsprocessen bör adressera denna problematik i 
syfte att skapa samsyn för parternas uppdrag. I ett skede med ökande investeringsbehov är 
det av vikt att investeringsprocessen fungerar effektivt.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens beslutade investeringsprocess är tydlig 
med en fastslagen ansvarsfördelning och klargjord beslutsprocess. Det är däremot vår 
bedömning att kommunstyrelsen och de kommunala bolagen inte fullföljer sina uppdrag enligt 
den beslutade investeringsprocessen i tillfredsställande utsträckning.  Däri anser vi att 
kommunstyrelsen inte tillförsäkrat att återrapporteringen varit tillräcklig för att uppmärksamma 
de underskott som uppvisats för de kontrollerade projekten i enlighet med skyldigheterna i 
investeringsprocessen. Bolagen har ej heller fullföljt sin uppgift att snarast återrapportera de 
befarade underskotten i enlighet med ramavtalet parterna emellan. Vi konstaterar också att 
det finns motsättningar i samverkan mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen 
vilket leder till ineffektivitet i processen. Därtill är det vår bedömning att kommunstyrelsen med 
fördel kan upprätta en prioriteringsordning för investeringar i syfte att tydliggöra planeringen.   
 

Revisionsfrågor Svar 

Finns en klargjord 
beslutsprocess? 

Ja. Det finns en dokumenterad processbeskrivning, 
tydlig ansvarsfördelning och beslutsunderlag för 
genomförandet av investeringar. Det saknas dock 
tydliga prioriteringsordningar för investeringar. 
Samtliga lokalinvesteringar vilka överstiger 5 mnkr 
ska dock beslutas av fullmäktige.  

Sker genomförandet i enlighet 
med ursprungligt 
beslut/investeringsplan?  

Nej. Enligt stickprovskontroll framkommer att båda 
granskade investeringar överstiger det beslutade 
ramanslaget med 15 respektive 44 procent. 
Överskridandet av budget har enligt vår bedömning 
inte hanterats i enlighet med processbeskrivningen.  

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

Nej. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
fördyrande omständigheter har, avseende de två 
kontrollerade projekten, inte i tillräcklig utsträckning 
skett förrän vid färdigställandet av projekten. 
Kommunstyrelsen har enligt investeringsprocessen 
inte tillsett att genomförandet har genomförts inom 
fullmäktiges ram. Bolagen har inte säkerställt att 
kommunstyrelsen informerats om de fördyrande 
omständigheterna i enlighet med ramavtal.  

 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att pågående investeringsprojekt kontinuerligt följs upp.  

 Upprätta prioriteringsordningar för investeringsplaneringen.  

 Tillsammans med bolagen tydliggöra förväntningar parterna emellan i syfte att skapa 

en gemensam viljeriktning samt motverka ineffektivitet i investeringsprocessen.  

Därtill rekommenderas styrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB att:  

 Säkerställa att bolagens skyldigheter enligt ramavtal följs.  
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Laholm den 11 december 2018 

 
Linus Aldefors  Julia Campbell   
EY   EY   
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommunstyrelsens presidium  

 Kommunchef 

 Enhetschef Strategienheten 

 Ekonomichef för Laholms kommun 

 Senior Advisor på Laholmshem AB 

 
Dokumentation 
 
 Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar 

(Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 199) 

 Bolagsordning Laholmshem AB 

 Bolagsordning Kommunfastigheter i Laholm AB 

 Ägardirektiv Laholmshem AB 

 Ägardirektiv Kommunfastigheter i Laholm AB 

 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholm Kommun 

 Ramavtal mellan de kommunala bolagen och kommunen 

 Projektdokumentation för LSS-boende i L:a Tjärby och Förskola i Allarp 

 Kommunfullmäktigeprotokoll 

 Kommunstyrelseprotokoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


