
 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten    
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Urban Sparre 2017-08-23 KS 2017/0465 
50100 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisorernas granskningsrapport av 
investeringsprocessen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskningsrapport av 
investeringsprocessen. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young AB (EY) 
genomfört en granskning av investeringsprocessen i Kalmar kommun i syfte 
att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande 
styrning av processen. 
 
Granskningsrapporten sammanfattar följande; 
”Vår sammanfattande bedömning är att investeringsprocessen är tydliggjord 
och implementerat i kommunen. Vi menar dock att den politiska styrningen i 
investeringsprocessen är svag. Vi anser särskilt att facknämndernas ansvar för 
sina respektive verksamheter inte säkerställs genom investeringsprocessen. 
Därtill menar vi att investeringsprocessen bör beslutas av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige.” 
 
I granskningsrapporten lämnas tre rekommendationer som man önskar svar 
på. Utöver dessa rekommendationer vill revisorerna att kommunstyrelsen 
besvarar vad syftet med internhyressystemet är utöver att ligga till grund för 
servicenämndens budget för förvaltning av fastigheterna. 

Yttrande 
Rekommendation: ”Att tydliggöra nämndernas roll i investeringsprocessen 
utifrån deras ansvar för sina respektive verksamheter.” 
 
Ansvaret för investeringsbudgeten ligger hos kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse. Varje nämnds ansvar är att lyfta fram verksamhetens 
kommande behov avseende investeringar. Dessa investeringsbehov ska också, 
förutom i investeringsprocessen, lyftas fram i respektives nämnds årsrapport 
och verksamhetsplan. Tjänstemännen tar fram underlag för dessa behov 
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utifrån bland annat demografi, detaljplaner, exploatering och politiska 
dokument och framlyfta ambitioner. I investeringsprocessen finns punkt där 
identifierade behov ska kommuniceras till respektive presidium. 
 
Förslag till åtgärd 
Investeringsprocessen ändras så att information om respektive förvaltnings 
investeringsbehov hålls på nämndsmötet istället för enbart på presidium. 
 
Rekommendation: ”Att lyfta investeringsprocessen för beslut i styrelsen 
alternativt bereda ärendet för beslut i fullmäktige.” 
 
Investeringsprocessen har liksom övriga processer tagits fram och fastställts av 
tjänsteman och i detta fall av kommundirektören. Innan investeringsprocessen 
fastställdes var den som eget ärende på planutskottet för att få politikens syn 
på processen. Investeringsprocessen finns också till viss del beskriven i 
beslutad budget. 
 
Förslag till åtgärd 
Budgetdokumentet uppdateras och kompletteras så att den överensstämmer 
med investeringsprocessen. 
 
Rekommendation: ”Att slå fast vilka principer som styr prioritetsordningen 
av investeringsplaneringen.” 
 
I investeringsprocessen beskrivs sammanställda behov som ”bruttolista”, vilket 
innebär att inga prioriteringar görs innan det når politiska majoriteten. Alla nya 
behov ska åtföljas av en blankett som beskriver behovet och där finns också ett 
avsnitt med ”Underlag för prioritering” (se inklippt nedan) som finns som 
”hjälp” vid eventuellt prioriering. 
 
Från blankett ”Anmäla behov av investering inför beslut i 
kommunfullmäktige”: 

 
 
Förslag till åtgärd 
”Lyfta fram” avsnittet om ”Underlag för prioritering” i samband med 
genomgång av investeringar i processen. 
 
Fråga: ” Vad är syftet med internhyressystemet utöver att ligga till grund för 
servicenämndens budget för förvaltning av fastigheterna.” 
 
Internhyressystemet är den modell som valts för hantera en korrekt 
kostnadsfördelning.  
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Vad gäller incitament för ett effektivt lokalnyttjande så ingår i den nya 
investeringsprocessen inbyggda mekanismer i syfte att säkerställa att varje 
investering i nya lokaler är prövad mot andra alternativ: 
  

• Alternativ till lokalinvesteringen ska beskrivas, exempelvis anpassning 
av annan befintlig lokal istället för nybyggnation.  

• Eventuella konsekvenser som de ökade driftkostnaderna får på övrig 
verksamhet ska kommenteras.  

• Investeringens ambitionsnivå ska bedömas.  

• Ett alternativ med lägre kostnad och ambitionsnivå ska beskrivas, 
tillsammans med de konsekvenser det kan medföra.  

 
Processen innehåller flera steg och passerar såväl genomförandegruppen, 
förvaltningschefsgruppen som plan- och investeringsberedningen (PIB) på 
vägen fram mot slutligt beslut i majoriteten. Det är viktigt att beslutsunderlaget 
är tydligt i de fall där det ska väljas mellan alternativa lösningar som framförs 
från beställande respektive genomförande förvaltning. 
  
Bedömningen är att den nya investeringsprocessen rimligen kommer att 
säkerställa att lokalförsörjningen hanteras ändamålsenligt och kostnads-
effektivt. 
 
 
 
 
Urban Sparre Yvonne Norman 
ekonomichef ekonom 
 
 
 
Bilagor: 
Revisorernas skrivelse den 6 april 2017 
Granskningsrapport 
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