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1. Sammanfattning  
 
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en förstudie av hur servicenämnden arbe-
tade för att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. På uppdrag av Kalmar kommuns förtro-
endevalda revisorer har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder service-
nämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i re-
visionsrapporten 2014. 
 
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att servicenämnden i tillfredställande om-
fattning har genomfört, eller är i en process att vidta, ett antal åtgärder i linje med rekommen-
dationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 2014. Vi anser att det är 
av vikt att nämnden prioriterar att slutföra de åtgärder som är under genomförande. Vi bedömer 
att verksamhetens analys och kartläggning av ÄTA-arbeten har bidragit till genomtänkta och 
riktade insatser för att förebygga ÄTA-arbeten. Vi vill framhålla vikten av att servicenämnden 
kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid 
behov gör anpassningar av verksamheten. 
 
I samband med uppföljningen har noterats att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas 
fullt ut. Vidare gäller en iakttagelse att förvaltningen ännu inte har prövat att ta in byggkontrol-
lanter i ett tidigare skede för att förebygga ÄTA-arbeten. 
 
Enligt vår bedömning kvarstår fortfarande avsaknad av en rutin, i linje med verksamhetshand-
bokens föreskrift, för slutredovisning av investeringsobjekt. Vi anser att det är en svaghet ur 
uppföljningssynpunkt att inte en systematisk och formell genomgång sker av investeringspro-
jekts slutredovisning med berörda nämnder och kommunstyrelsen, där verksamhetsföreträ-
dare med sakkunskap deltar och kan ge förklaringar till avvikelser.  
 
Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till service-
nämnden:  
 

 Mot bakgrund av att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas fullt ut, rekommen-
derar vi servicenämnden att tillse att rutinen efterlevs. 
 

 Rekommendationen kvarstår från tidigare granskning om att ta in byggkontrollanten i 
ett tidigare skede i projekten som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten. 
 

Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till kommun-
styrelsen och berörda nämnder:  

 
 att en översyn sker av rutinerna för investeringsobjekts slutredovisning för att tydliggöra 

avrapporteringens former och innehåll.  
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2. Bakgrund 

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genom-
förda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning har genomförts1. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en förstudie av hur servicenämnden arbetade 
för att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten.  Bedömningen var att servicenämnden bedrev 
ett arbete i syfte att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. De främsta iakttagelserna som 
stödde denna bedömning var medvetenheten i organisationen om vilka delar i investerings-
processen som är viktiga för att förebygga framtida ÄTA-arbeten. Revisorerna bedömde att 
ingen fördjupad granskning behövde ske. Servicenämnden lämnade ett svar på förstudien den 
17 december 2014.  
 
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgär-
der servicenämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som läm-
nades i förstudien samt i vilken utsträckning förstudiens rekommendationer beaktats och im-
plementerats. 

2.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om servicenämnden har genomfört åtgärder med an-
ledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 
2014. 
 
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens rekommendationer och 
iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning. Uppföljningen syftar inte till att 
göra en ny granskning utan avser att inhämta nämndens och förvaltningens beskrivning av 
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.  

2.2. Revisionsfrågor 

Uppföljning har skett av vilka åtgärder som servicenämnden har vidtagit avseende följande 
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014: 
 

 Uppföljningen av ÄTA-arbeten skulle kunna förtydligas om kostnaderna redovisades 

baserat på orsaken, till exempel för ofullständiga handlingar och beställarändringar 

 Processbeskrivningen skulle behöva uppdaterats eftersom kommunstyrelsen infört ett 

planutskott där anbud för byggprojekt ska presenteras  

 Önskemål har framställts om medel till ett projekt som syftar till att uppdatera ritningar 

för de kommunala fastigheterna 

 Ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten vore om byggkontrollanten kom in i ett 

tidigare skede 

 ÄTA-arbeten numreras och förtecknas i Excel eftersom avdelningen inte har något 

projektverktyg 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47. 
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 Fastighetsavdelningen har inte haft någon rutin för rapportering och slutredovisning 

av investeringsobjekt till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna 
av förekomsten av servicenämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
vid granskningen 2014. 

2.4. Metod och genomförande 

Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroen-
devalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med servicenämndens ordförande, 
förvaltningschef, fastighetschef och enhetschef för fastighetsservice. I bilaga 1 framgår grans-
kade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskon-
trollera rapporten.  
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämna-
des i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i service-
nämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget 
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och be-
dömning av huruvida servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommen-
dationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014. 

3.1. Uppföljningen av ÄTA-arbeten skulle kunna förtydligas om kostnaderna redovisa-
des baserat på orsaken 

Enligt revisionsrapporten skulle uppföljningen av ÄTA-arbeten kunna förtydligas om kostna-
derna redovisades baserat på orsaken, till exempel för ofullständiga handlingar och beställar-
ändringar. Det var upp till varje projektledare hur ingående orsakerna till ÄTA analyserades 
och kategoriserades. En gemensam rutin bör införas så att en samlad kategorisering av ÄTA-
arbeten kan göras.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår att, för att bättre följa upp ÄTA-kostnaderna, kommer byggenheten 
fortsättningsvis att kategorisera orsakerna till en ÄTA som ”Ofullständig handling” alternativt 
”Beställarändring”. Denna uppdelning av kategorier nyttjas därefter som erfarenhetsvärden i 
kommande projekt.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Orsaker till ÄTA kategoriseras numera som ”Ofullständig handling” alternativt ”Beställaränd-
ring”. Det varierar mellan handläggare i vilken utsträckning som orsaker till ÄTA anges. Rutinen 
tillämpas ännu inte fullt ut. Förvaltningen har hittills inte närmare analyserat om orsaker till ÄTA 
främst utgörs av ofullständig handling eller beställarändring, men ofullständig handling förefal-
ler vara den vanligaste orsaken. Nyttan med en sådan analys uppfattas av de intervjuade vara 
begränsad i dagsläget. Förvaltningen har i stället prioriterat en översyn av byggprojektproces-
sen för att identifiera i vilka skeden ÄTA uppstår och sätta in åtgärder för att förekomma ÄTA.   
 
Processen i ett byggprojekt kan delas in i huvuddelarna Förstudie, Projektering, Genomfö-
rande och Uppföljning. Utifrån den kartläggning som förvaltningen har utfört uppstår ÄTA i 
företrädesvis projekterings- och genomförandefasen. I projekteringsfasen kan exempelvis räk-
nefel och för lite underlag medföra att ÄTA-arbeten uppstår. I genomförandefasen kan bestäl-
laren komma med ändringar i beställningen som resulterar i ÄTA-arbeten.  
 
En kritisk punkt i byggprocessen som har identifierats för att förebygga ÄTA är en tillräckligt 
detaljerad och genomarbetad förstudie. Ofta ska projekt genomföras med kort tidshorisont för 
att tillgodose behov från kommunens verksamheter, varför förstudiefasen ibland forceras. För-
valtningens ambition är att avsätta mer tid för momenten i förstudien och att grundligare kart-
lägga förutsättningarna för de byggnationer som planeras. Mer fokus ska läggas på att ta reda 
på den beställande verksamheternas reella behov och önskemål och utifrån dessa ge stöd till 
verksamheten i att konkretisera beställningen.  
 
En annan kritisk punkt i förebyggandet av ÄTA-arbeten gäller granskning av förfrågningsun-
derlag. Detta moment går ibland för snabbt och kan omgärdas av fel som beror på exempelvis 
avsaknad av rätt information, tid eller kunskap. För att motverka att ÄTA-arbeten uppkommer 
i granskningen av förfrågningsunderlag kommer enligt förvaltningen en mer genomgripande 
så kallad samgranskning ske, där flera funktioner som involveras i byggprojektet deltar. I fas-
tighetsavdelningens interna planering avsätts nu två veckor för samgranskningsmomentet för 
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att skapa förutsättningar för en förbättrad genomgång av underlagen och för att kunna upp-
täcka och förekomma uppenbara ÄTA-arbeten.  
 
Fastighetsservice bjuds i regel in till projekterings- och byggmöten samt delges protokollen 
ifrån mötena varför möjligheter finns att ifrån Fastighetsservices sida kunna påverka projekt 
ifrån början till slut. Som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten ska fastighetsserviceavdelningen 
involveras mer redan i projekteringsfasen och inte som tidigare bara fungera som slutmotta-
gare av genomfört projekt. Denna åtgärd väntas bidra till att projekten styrs mer genomtänkt 
utifrån kommunens intressen och i mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningar för 
beställaren. Dessutom borgar fastighetsserviceenhetens delaktighet i att erfarenhetsvärden 
bättre kan tillvaratas som kommunen kan dra nytta av i kommande projekt.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Enligt vår bedömning har tillfredställande åtgärder vidtagits, eller är under genomförande, för 
att förtydliga uppföljningen av ÄTA-arbeten i linje med revisionens rekommendationer. Vi anser 
att det är av vikt att nämnden prioriterar att slutföra de åtgärder som är under genomförande. 
Verksamhetens avvägning att fokusera på en bredare analys av kritiska moment där ÄTA upp-
står, kontra uppföljning av ÄTA-arbetens specifika orsaker, är i vår mening rimlig och har bi-
dragit till genomtänkta och riktade insatser för att förebygga ÄTA-arbeten. Mot bakgrund av att 
det i uppföljningen har noterats att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas fullt ut, re-
kommenderar vi servicenämnden att tillse att rutinen efterlevs. 

3.2. Processbeskrivningen skulle behöva uppdaterats eftersom kommunstyrelsen har 
infört ett planutskott  

Enligt revisionsrapporten skulle processbeskrivningen behöva uppdateras eftersom kommun-
styrelsen har infört ett planutskott där anbud för byggprojekt ska presenteras.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i re-
visionsrapporten.   
  
Beskrivning av nuläget september 2016 
Det är kommunledningskontoret som ansvarar för uppdatering av processbeskrivningen i kom-
munens verksamhetshandbok. Kommunledningskontoret är enligt uppgift till fastighetskon-
toret i färd med att uppdatera processbeskrivningen för att beakta planutskottets införande. 
 
Innan kommunstyrelsens planutskott infördes kring 2014 tilldelades investeringsprojekt via be-
slut i servicenämnden. Att processen har förändrats efter planutskottets införande tydliggörs i 
samband med att nya reglementen för nämnderna antas under hösten 2016.  
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning är tillfredställande åtgärder under genomförande.  

3.3. Önskemål om medel till ett projekt som syftar till att uppdatera ritningar för de 
kommunala fastigheterna 

Enligt revisionsrapporten har i budgetarbetet framställts önskemål om medel till ett projekt som 
syftar till att uppdatera ritningar för de kommunala fastigheterna. 
 
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
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I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i re-
visionsrapporten.   
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
En förutsättning för att förebygga ÄTA-arbeten är att aktuella ritningar finns tillgängliga. Verk-
samheten har under senare tid anlitat konsulthjälp för att skapa ordning i ritningsarkivet. Det 
förekommer en större mängd äldre ritningar i pappersform som inte omfattas av det digitala 
ritningssystemet CAD. Genomgången av arkivet har förenklat för handläggare att hitta un-
derlag samt gjort verksamhetsansvariga uppmärksamma på exempel där ritningar är ofullstän-
diga eller saknas. Konsulthjälp har vidare anlitats för funktionen CAD-samordnare som bland 
annat bevakar att ritningar kommer tillbaka från byggkonsulter och lägger upp ritningar i CAD-
systemet.  
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden vidtagit tillfredställande åtgärder.  

3.4. Ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten vore om byggkontrollanten kom in i 
ett tidigare skede 

Enligt revisionsrapporten vore ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten om byggkontrol-
lanten kom in i ett tidigare skede, till exempel under projekteringsfasen. Detta har inte prövats 
ännu.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i re-
visionsrapporten.   
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Förvaltningen bedömer att ett sätt att förebygga ÄTA-arbeten senare i projekten är att bygg-
kontrollanten kommer in i ett tidigare skede. Hittills har detta inte prövats men avsikten är att 
göra det framgent. I dagsläget råder brist på byggkontrollanter att rekrytera. Enligt de intervju-
ade är det viktigt att finna rätt balans mellan kostnaden för kontrollfunktioner och kontrollmo-
ment och nyttan de medför.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Mot bakgrund av att förvaltningen, som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten, ännu inte har prö-
vat att ta in byggkontrollanten i ett tidigare skede i projekten, kvarstår förslaget från tidigare 
granskning om denna åtgärd.  

3.5. ÄTA-arbeten numreras och förtecknas i Excel eftersom avdelningen inte har något 
projektverktyg 

Enligt revisionsrapporten numrerades och förtecknades ÄTA-arbeten i Excel eftersom avdel-
ningen inte hade något projektverktyg.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i re-
visionsrapporten.   
 
 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
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Ett projektverktyg är under införande vilket ska användas till servicenämndens byggprojekt och 
följaktligen till ÄTA-arbeten. En utsedd tjänsteman inom kommunledningskontoret fungerar 
som koordinator för införandet.  
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden vidtagit tillfredställande åtgärder.  

3.6. Avsaknad av rutin för rapportering och slutredovisning av investeringsobjekt till 
ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott 

I revisionsrapporten framgår att investeringsobjekt ska slutredovisas genom att en redovisning 
av utfall och kostnader görs till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Denna slutrapport har inte efterfrågats och fastighetsavdelningen har inte haft någon rutin för 
rapporteringen.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i re-
visionsrapporten.   
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Processen som föreskriver att investeringsobjekt ska slutredovisas genom att en redovisning 
av utfall och kostnader görs till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott, ingår 
som en del av kommunledningskontorets verksamhetshandbok. Enligt de intervjuade tillämpas 
inte denna rutin. Således saknas det fortfarande en rutin för fastighetsavdelningens slutredo-
visning av investeringsobjekt. I praktiken hanteras fastighetsavdelningens slutredovisning av 
investeringsprojekt i form av dialog och genomgång med ekonom inom kommunledningskon-
toret, som bland annat omfattar projektets utfall och prognoser.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Enligt vår bedömning kvarstår fortfarande avsaknad av en rutin, i linje med verksamhetshand-
bokens föreskrift, för slutredovisning av investeringsobjekt. Vi anser att det är en svaghet ur 
uppföljningssynpunkt att inte en systematisk och formell genomgång sker av investeringspro-
jekts slutredovisning med berörda nämnder och kommunstyrelsen, där verksamhetsföreträ-
dare med sakkunskap deltar och kan ge förklaringar till avvikelser. Vi rekommenderar att en 
översyn sker av rutinerna för investeringsobjekts slutredovisning för att tydliggöra avrapporte-
ringens former och innehåll.   
 
 
Kalmar 2016-10-20 
 
 
 
Anna Nordlöf                                                      
Certifierad kommunal revisor                             
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Servicenämndens ordförande 
 Förvaltningschef  
 Fastighetschef 
 Enhetschef fastighetsservice 

 
 
Dokument: 
 

 Revisionsrapport Kalmar kommun 30 oktober 2014, Förstudie – Förekomsten ändrings 
och tilläggsarbeten (ÄTA)  

 Servicenämndens protokoll 2014-12-17 § 160 
 Tjänsteskrivelse till servicenämnden 2014-11-26 av fastighetschef 
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