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Svar på granskning av investeringsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ge

nomföra en översyn av befmtliga riktlinjer för planering, ge
nomförande och uppföljning av investeringar. Behovet av för
tydligande av de delar som behandlar bolagens rapportering av 
avvikelser i förhållande till det ursprungliga beslutet ska sär
skilt beaktas. Översynen ska redovisas för kommunstyrelsen 
senast i december 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att anta kommunlednings~ 
kontorets förslag till yttrande över revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens styrning av investeringsprocessen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rap
port angående granskning av kommunstyrelsens styrning av inve
steringsprocessen. Revisionen begär kommunstyrelsens svar med 
anledning av granskningsrapporten. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommun
styrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av investe
ringsprocessen. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
kommunens beslutade investeringsprocess är tydlig. Däremot kon
staterar man att kommunstyrelsen och de kommunala bolagen inte 
fullföljer sina uppdrag enligt den beslutade investeringsprocessen i 
tillfredsställande utsträckning. Man anser att bolagen inte återrap
porterat befarade underskott i enlighet med ramavtalet. Man anser 
även att det fmns motsättningar i samverkan mellan kommunstyrel
sen och de kommunala bolagen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommun
styrelsen att: 

säkerställa att pågående investeringsprojekt kontinuerligt följs upp. 
Upprätta prioriteringsordningar för investeringsplaneringen. 
Tillsammans med bolagen tydliggöra förväntningar partema emel
lan i syfte att skapa en gemensam viljeriktning samt motverka inef
fektivitet i investeringsprocessen. 
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Kommunledningskontoret lämnar kommentarer och förslag beträf
fande de frågor som behandlas i revisionsrapporten. 

Kontoret delar revisorerna uppfattning att det är en brist att investe
ringsprojekten inte har inordnats i en prioriteringsordning som 
kunde skapa förutsättningar för såväl samlade som långsiktiga be
dömningar. Samtidigt har den kraftiga befolkningstillväxten under 
de senaste åren medfört att det ställts stora krav från verksamheter
na på att snabbt iordningställa nya lokaler, vilket medfört att akuta 
åtgärder har fått företräde framför den mer långsiktiga planeringen. 
Kommunledningskontoret har emellertid påbörjat ett arbete att 
sammanställa och kostnadsberäkna nu kända lokalbehov för samt
liga verksamheter. Syftet är att detta ska utgöra underlag för priori
teringar av projekt med utgångspunkt från kommunens ekonomiska 
förutsättningar. 

Kommunledningskontoret anser också att det kan finnas skäl att 
genomföra en översyn av befintlig investeringspolicy och då sär
skilt de delar som behandlar bolagen rapportering av avvikelser i 
förhållande till det ursprungliga beslutet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019. 
Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens styrning av in
vesteringsprocessen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning av 
investeringsprocessen 
 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att genomföra en översyn av 

befintliga riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. 

Behovet av förtydligande av de delar som behandlar bolagens rapportering av avvikel-

ser i förhållande till det ursprungliga beslutet ska särskilt beaktas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att anta kommunledningskontorets förslag till ytt-

rande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens styrning av investerings-

processen. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående gransk-

ning av kommunstyrelsens styrning av investeringsprocessen. Revisionen begär kom-

munstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en 

ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen. Man har bla granskat 

om det finns en klargjord beslutsprocess med tydliga ansvarsgränser, om projekten 

genomförs i enlighet med ursprungligt beslut och om det sker en systematisk 

uppföljning och återrapportering av genomförda investeringar. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens beslutade investeringspro-

cess är tydlig med en fastslagen ansvarsfördelning och klargjord beslutsprocess. Däre-

mot konstaterar man att kommunstyrelsen och de kommunala bolagen inte fullföljer 

sina uppdrag enligt den beslutade investeringsprocessen i tillfredsställande utsträckning. 

Bolagen har, enligt revisorerna, ej heller fullföljt sin uppgift att snarast återrapportera de 

befarade underskotten i enlighet med ramavtalet parterna emellan. Man anser även att 

det finns motsättningar i samverkan mellan kommunstyrelsen och de kommunala bola-

gen. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 
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⬧ 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 investeringsproces-

sen. 

 

Kommentarer och förslag 
Kommunledningskontorets lämnar följande kommentarer och förslag beträffande vad 

som anförs i granskningsrapporten. 

 

Process och styrning 

Revisorerna påpekar att kommunstyrelsen inte tillämpar en prioriteringsordning för 

investeringsprojekt. Man anser att detta skulle underlätta för planeringen samtidigt som 

det skulle skapa en gemensam förståelse för genomförandet av investeringar i takt med 

att investeringsbehoven ökar. Kommunstyrelsen delar revisorerna uppfattning att detta 

är en brist. Samtidigt är det viktigt att beakta att den kraftiga befolkningstillväxten under 

de senaste åren medfört att det ställts stora krav från verksamheterna på att snabbt iord-

ningställa nya lokaler. Planeringstiderna för genomföranden har därför, i många fall, 

varit korta. De akuta åtgärderna har fått företräde framför den mer långsiktiga plane-

ringen. Det kan nämnas att mellan 2014 och 2018 ökade antalet barn i förskolan, i 

kommunens egen regi, med 140 st eller 16 procent och i grundskolan uppgick elev-

ökningen under samma tidsperiod till 319 elever eller 13 procent. Under samma period 

ökade den totala folkmängden med ca 7 procent. Dessutom har behoven under de 

senaste åren att snabbt iordningställa boenden i samband med flyktingmottagandet varit 

stora. 

 

Genom att inte ökningen av kommunens intäkter motsvaras av de tillkommande beho-

ven som uppstår på grund av volymökningar inom, framförallt, förskola och skola samt 

nödvändig infrastrukturutbyggnad ökar kravet på prioriteringar, samordning och en 

långsiktigare planering. Detta gäller inte minst lokalförsörjningen. Kommunstyrelsen 

har följaktligen lämnat uppdrag till kommunledningskontoret att sammanställa och 

kostnadsberäkna nu kända lokalbehov för samtliga verksamheter. Detta ska komplette-

ras med bedömningar om framtida behov, inom de 5 närmaste åren, på grundval av 

demografiska prognoser och annan relevant fakta. Syftet är att detta ska utgöra underlag 

för prioriteringar av projekt med utgångspunkt från kommunens ekonomiska förutsätt-

ningar. Prioriteringar kan ske såväl mellan olika verksamheter som tidsmässig förlägg-

ning. Prioriteringsordningen bör omprövas varje år för att ingå som en naturlig del i den 

ekonomiska planeringen. 

 

Genomförande och uppföljning 

 

Rapportering från bolagen om avvikelser under investeringsprocessen 

Revisorerna har följt upp två projekt där båda projekten uppvisar betydande fördyringar 

i förhållande till kostnadsberäkningarna i de förstudier som samtidigt låg till grund för 

kommunens beslut att genomföra projekten. 

 

Som revisorerna påpekar är det reglerat både i riktlinjerna för genomförande av investe-

ringar och i ramavtalet hur bolagen ska agera i det fall förutsättningarna skulle förändras 

under såväl projekteringen som under produktionsfasen. Av naturliga skäl är handlings-
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alternativen fler om avvikelsen uppmärksammas under projekteringen än efter det att 

upphandlingen är genomförd och produktion påbörjad.  

 

Syftet med att skapa en strukturerad process kring investeringarna var bla att säkerställa 

att underlagen i förstudierna skulle vara så genomarbetade som möjligt avseende inve-

steringsberäkningar mm. Samtidigt bygger i realiteten oftast inte beräkningarna, i det 

skedet, på annat än schablonberäkningar. En säkrare beräkning erhålles först efter det att 

detaljprojekteringen är genomförd. Då har normalt hänsyn tagits till exempelvis sär-

skilda verksamhetsbehov, markförhållande, arbetsmiljökrav och energieffektiviseringar. 

Det vore ändå eftersträvansvärt om man redan i förstudien, i större utsträckning, kunde 

ta hänsyn till specifika förhållanden som påverkar kostnaden i syfte att öka kvaliteten i 

beslutsunderlaget.  

 

Kommunstyrelsen delar revisorerna uppfattning att återapportering av större avvikelser 

måste ske på ett tydligt sätt från bolagsstyrelserna till kommunstyrelse och inte bara 

genom muntlig information i samband med ägardialoger, tjänstemannasamverkan om 

ramavtalet eller på annat sätt. En komplicerande faktor är också att kommunen innehar 

två roller i förhållande till bolagen, dels som ägare och dels som kund (hyresgäst). Detta 

kan leda till otydligheter om styrning och ansvar i den befintliga samverkansstrukturen.  

 

Det kan noteras att det i granskningsrapporten anges att det inte förs några minnes-

anteckningar vid ägardialogerna. Under 2018 började kommunen föra sådana anteck-

ningar. 

 

Uppenbarligen har det förekommit brister i rapporteringen av de två granskade pro-

jekten. Det bör dock också påpekas att det förekommit projekt där bolaget rapporterat 

betydande avvikelser innan upphandlingen avslutats och där kommunen därför haft 

möjlighet att agera utifrån de förändrade förutsättningarna. Det kan emellertid finnas 

skäl att genomföra en översyn av befintlig investeringspolicy och då särskilt de delar 

som behandlar bolagens rapportering av avvikelser i förhållande till det ursprungliga 

beslutet i kommunen. Dessa kan möjligen förtydligas ytterligare så att det framgår på 

vilket sätt och i vilka situationer bolaget ska rapportera till kommunen. 

 

Motsättningar i viljeriktning mellan kommunstyrelsen och bolagen 

Revisorerna konstaterar att det finns motsättningar i viljeriktning mellan kommunstyrel-

sen och de kommunala bolagen, vilket kan skapa ineffektivitet i investeringsprocessen. 

Som exempel på detta anges bristande samsyn om hur lokalbeståndet ska utvecklas där 

bolagen anses förespråka nyproduktion till fördel för lokalanpassningar och 

renoveringar av det befintliga beståndet.  

 

När kommunen år 2013 beslutade godkänna att Laholmshem AB bildade ett dotterbolag 

för att äga och förvalta de kommunala verksamhetslokalerna och därmed samordna 

kommunkoncernens fastighetsbestånd var syftet att uppnå en bättre överblick över 

kommunens fastighetsägande och lokalutnyttjande. Förutsättningar skulle också skapas 

för ökad kostnadseffektivitet samtidigt som man kunde åstadkomma en långsiktigt kva-

litativ och professionell förvaltnings- och driftsorganisation. I uppdraget förväntas också 

att bolaget, i samband med investeringar, påtar sig rollen att bevaka att ambitioner och 

därmed kostnader hålls på en nivå som anses acceptabel i jämförelse med de förutsätt-

ningar som gäller för övriga verksamheter i kommunen. 
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De motsättningar som revisorerna lyfter fram kan i många fall bero på de olika rollerna 

och uppdragen som bolagen och kommunstyrelsen har. Medan bolagen ser som sitt 

primära uppdrag att förädla sitt fastighetsbestånd och samtidigt uppnå en effektiv för-

valtning måste kommunstyrelsen väga lokalkostnaderna mot en mängd andra nödvän-

diga och angelägna behov inom ramen för det ekonomiska utrymme som man har att 

förhålla sig till. Det ställs därför stora krav på en ömsesidig lyhördhet och förståelse för 

varandras roller. Den kontinuerliga dialogen är därför synnerligen viktig för att uppnå 

detta. 

 

Det är också viktigt att kommunikationen mellan kommunstyrelsen, verksamheterna 

och bolagen sker enligt en struktur där kommunstyrelsen kan fullgöra sitt uppdrag att 

ansvara för planeringen av kommunens samlade lokalbehov, effektivisering av verk-

samheternas lokalutnyttjande samt utgöra samt beställarfunktion i förhållande till bola-

gen vid investeringsprojekt. I kommunens riktlinjer för investeringar framhålles också 

den grundläggande principen att ansvar och befogenhet ska följas åt i investerings-

processens olika skeden. Detta innebär i praktiken att verksamhetens påverkansmöjlig-

het ska vara som störst i inledningen av processen medan när kommunstyrelsen och 

bolagen övertagit ansvaret för projektet och kommunfullmäktige angivet ramen och 

övriga förutsättningar begränsas möjligheterna till förändringar av utformning och 

ambitioner. 

 

Kommunens internhyresmodell 

I granskningsrapporten framkommer även att det på grund av kommunens internhyres-

modell inte finns några direkta incitament för verksamhetsnämnderna att bruka lokaler 

som är kostnadseffektiva. Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till denna slutsatsen. 

Enligt de antagna principerna för internhyror i kommunen ska hyran för varje enskilt 

hyresobjekt motsvara självkostnaden för hyresobjektet, alltså för inhyrda lokaler den 

hyra som kommunen erlägger till fastighetsägaren. Syftet är att systemet ska bidra till 

öppenhet och insyn genom att hyran ger en tydlig indikation på hyresobjektets verkliga 

kostnad. Samtidigt är det naturligtvis vilka principer som tillämpas när nämnderna i 

budgeten tillförs medel för lokalkostnader som i högre utsträckning är styrande med 

avsikten att uppnå en god resurshushållning i verksamheterna. Detta gäller särskilt när 

lokalkostnaderna ökar i betydande omfattning. 

 

 

 

Erland Björkman     Ingemar Nilsson 

Tf Kommunchef     Utredare 
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