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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
investeringsprocessen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över 
kommunens investeringar. 

Granskningsornrådet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora 
budgetavvikelser föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt i tiden, dels av att 
rapporteringen av investeringarna i års- och delårsredovisningen bedömts vara i behov av 
utveckling. 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i investeringsprocessen inte är 
tillräcklig. 

Vi grundar främst vår bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte efterlevs 
och är i behov av en översyn samt att uppföljning och rapportering inte sker så att kontrollen 
över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten lämnar vi rekommendationer för hur kommunens 
regler kan ändras och för en ny struktur för budget och redovisning av investerings-
verksamheten. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Investeringar är utgifter som leder till framtida ekonomiska fördelar i form av intäkter eller 
kostnadsbesparingar, alternativt framtida servicepotential i form av kommunal måluppfyllelse. 
Det finns olika typer av investeringar beroende på vilken typ av tillgång utgiften resulterar 

Reala investeringar — investeringar i fysiska tillgångar som infrastruktur, byggnader, 
maskiner och inventarier. 
Finansiella investeringar — investeringar i värdepapper av olika slag. 
Immateriella investeringar — investeringar i nyttjanderättigheter, patent etc. 

Av olika skäl skiljer man även på om en investering innebär nyinvestering, om den är en 
ersättningsinvestering/komponentbyte samt om den är förvärvad eller egentillverkad. 

Arvidsjaurs investeringsvolymer har ökat kraftigt under de senaste åren och de planeras att 
fortsätta öka under de kommande åren. Under perioden 2013 — 2017 har investerings-
volymen i snitt legat på 21,7 mnkr och under perioden 2018 — 2022 planeras den uppgå till 
57,7 mnkr per år. Den stora investeringsvolymen kommer att innebära stor påverkan på den 
kommunala ekonomin i form av kostnader för drift-, underhåll-, avskrivningar och ränta. 

De senaste åren har planerade investeringar genomförts i låg grad. Under 2017 
genomfördes inte 30 mnkr eller 58 % av de planerade investeringarna. Prognosen för 2018 
är att 29 mnkr eller 42 % av de planerade investeringarna inte hinner genomföras. Den låga 
genomförandegraden bedöms medföra en risk att verksamhetens behov inte blir 
tillgodosedda och att det görs felaktiga ekonomiska prioriteringar. 

Tidigare års granskning av års- och delårsrapportering visar att investeringarna inte 
redovisas så att budgetavvikelsernas orsaker framgår. Arliga stora budgetöverskott som 
ombudgeteras till kommande års investeringsbudget beror i huvudsak på att planerade 
investeringar inte genomförts. Redovisningen skulle dock kunna tolkas som att 
investeringarna blivit billigare än planerat. Sammantaget bedöms det finnas en risk att 
redovisningen inte ger en bra information till kommunens beslutsfattare. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunen har en tillräcklig kontroll 
över investeringsprocessen. Inom ramen för syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: 

Finns det styrande dokument som säkerställer en väl fungerande investeringsprocess? 

Efterlevs kommunens styrande dokument på området? 

Bygger beslut och budgetanslag till investeringar på ändamålsenliga beslutsunderlag? 

Sker det en tillräcklig uppföljning, rapportering och vid behov korrigerande beslut under 
investeringsprojektens gång? 

Genomförs efterkalkyler där orsaker till avvikelser analyseras? 
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Granskningen avgränsas till att omfatta investeringsprocessen generellt och till ett urval av 
investeringsprojekt som beslutats och/eller genomförts under 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på analyser av dokument och ekonomisk information samt på 
intervjuer med nyckelpersoner i kommunen. Ett stickprov bestående av fem 
investeringsprojekt har granskats avseende med avseende på följsamhet mot kommunens 
egna regler. 

De iakttagelser som gjorts har löpande kommunicerats med den personal som berörts av 
granskningen. Sakgranska rapportens innehålla har gjorts av kommunens ekonomichef. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer beslutade av fullmäktige. Kriterier kan också ha sin grund i jämför-
bar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 
revisionskriterierna av: 

Kommunallagens bestämmelser om ekonomi och intern kontroll 
Kommunens egna styrdokument: Riktlinjer för investeringar, Mål- och resursplan 
samt delegationsordning 
Praxis och erkänd teoribildning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrande dokument 

Styrande dokument som tydliggör organisation, ansvar och befogenheter samt hur planering, 
budgering, uppföljning, rapportering och utvärdering ska gå till är en förutsättning för en väl 
fungerande investeringsprocess. 

Relevanta styrande dokument som varit föremål för vår granskning är: 

Mål- och resursplan i Arvidsjaurs kommun från och med 2018 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
Riktlinjer för investeringar 
Delegationsordningar 

3.1.1. Mål och resursplan 

Mål och resursplanen beslutas av fullmäktige och innehåller uppgifter som kommunallagen 
kräver avseende budget, bl. a. mål för god ekonomisk hushållning. Ett av de finansiella 
målen ger uttryck för att investeringar i den skattefinansierade verksamheten bör finansieras 
utan upplåning. 

Av mål och resursplanen framgår följande om investeringsbudgeten: 

"Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska 
innehålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i 
skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar." 

Den av fullmäktige beslutade budgeten har ett anslag per nämnd/enhet, ej för varje 
investeringsobjekt. Den är femårig och uppdelad på investeringar som avser skatte-
finansierad verksamhet respektive avgiftsfinansierad verksamhet (se nästa sida). 

I ekonomisystemet och i dokument från juni 2017 då fullmäktige fastställer budgeten finns de 
olika anslagen för 2018 uppdelade på enskilda investeringsprojekt. De är 94 till antalet varav 
11 uppgår till ett belopp över en mnkr. Huvuddelen av investeringsprojekten avser 
inventarieköp och komponentbyten. Ytterst få projekt är av karaktären: "större, fleråriga 
nyinvesteringar". 

Fullmäktiges budget kompletteras när föregående års (2017) investeringsbudgets utfall 
utvärderats. Utvärderingen har för 2018 resulterat i att 25,3 mnkr ombudgeterats till 2018 och 
utökat den ursprungliga budgeten på 44,7 mnkr. Den totala budgeten för investeringar 2018 
inklusive ombudgeterat belopp uppgår till 70,1 mnkr. 

Kompletteringsbudgetens anslag på 25,3 mnkr avser 58 ombudgeterade poster, varav de 
flesta avser inventarieköp eller komponentbyten och utgörs av mindre belopp. Endast fyra 
ombudgeteringar avser större investeringsprojekt (över 1 mnkr). 
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NÄMND / ENHET 

Belopp i tks 

ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022 SUMMA 

BARN- OCH UTB1LDNINGSNÄMNDEN 4 130 1 985 2001 2 000 0 10115 

SOCIALNÄMIVDEN 400 400 400 300 0 1 500 

M1LJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 300 0 0 0 300 

KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / 
LEDNING EKONOMI 

4 100 0 0 0 0 4 100 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4 500 0 150 200 200 5 050 

KULTUR- OCH INTEGRATION 230 1 040 0 0 0 1 270 

CAMP GIELAS OCH FRITID 100 100 3 500 0 0 3 700 

IT-ENHETEN 2 445 4 300 1 695 1 495 1 495 Il 430 

KOSTENHETEN 1 500 50 100 200 350 2 200 

FASTIGHETER 8 800 6 000 78 400 88 400 5 400 187 000 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA 
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA 0 Il 1 0 0 0 
OCH IT 

GATU- OCH PARKENHETEN 5 490 4 850 4 450 4 400 4 400 23 590 

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
	

31995 
	

18 725 
	

90 695 
	

96 995 
	

11845 250 255 

AFFÄRSVERKSAMHETER 

STADSNÄT 7 150 3 000 1 000 1 000 975 13 125 

CAMP GIELAS 570 450 200 0 0 I 220 

VATTEN OCH AVLOPP 4 880 4 400 4 400 4 400 4 400 22 480 

AVFALLSENHETEN 140 2211 370 420 470 1 620 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 12 740 8 070 5 970 5 820 5 845 38 445 

SUMMA TOTALA 1NVESTERINGAR 
55,20TTEF1NANSIERAD OCH 44 735 26 795 96 665 102 815 17 690 288 700 
AVGIFTSFINANS1ERAD VERKSAMHET 

3.1.2. Reglemente för verksamhetlekonomistyrning 

Reglementet är fastställt av fullmäktige 2017 och har följande bestämmelser om 
investeringar: 

3.1.2.1 Budgetprocess 

April: Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast till kommande års Mål- och 
resursplan till kommunstyrelsen. Utkastet ska bl. a. innehålla äskade resurser för 
investeringsbudget de kommande åren. 

Juni: Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2 år efter innevarande år samt 
antar investeringsplan för därpå följande 3 år. 

Oktober: Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det 
kommande året. 

6 



EY 
Building a bttter 
working world 

November: Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål- och resursplaner och 
internbudget dvs, fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten. 

3.1.2.2 Kompletteringsbudget 

Kompletteringsbudget kan fastställs av fullmäktige i mars-april. I den fastställs nya anslag för 
innevarande kalenderårs investeringar samt sådant som pga. särskilda skäl (tex. 
lagändringar) inte ingår i den fastställda årsbudgeten. 

Tilläggsanslag, dvs nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. I förekommande 
fall hanteras särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter. 

3.1.2.3 Investeringars anslagsbindningsnivå och beslutsunderlag 

Fullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar i mål- och resursplan. 
Som underlag för ett investeringsbeslut i en nämnd ska förvaltningen presentera 
och dokumentera: 

Behovet av investeringen 
Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 

Som investering räknas objekt över ett prisbasbelopp och med en ekonomisklivslängd om 
minst tre år. 

3.1.3. Riktlinjer för investeringar 

Riktlinjerna är fastställda av fullmäktige 2017 och består dels av bestämmelser om 
ekonomisk redovisning, dels av bestämmelser som kompletterar Reglemente för 
verksamhet/ekonomistyrning. När det gäller bestämmelserna om ekonomisk redovisning så 
beskriver de i huvudsak regler i Lag om kommunal redovisning som efter årsskiftet 
2018/2019 ersätts av en ny lag — Lag om kommunal bokföring och redovisning. Övriga 
bestämmelse av relevans för denna granskning återges nedan: 

3.1.3.1 Ansvarsfördelning 

Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den 
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av 
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. 

Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka 
andra effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera 
investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. 
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För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen 
efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja 
lokalerna ifråga. 

Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3.1.3.2 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun beskrivs innehålla fem delmoment. 
• Behov 
• Utredning/ Beredning 
• Beslut 
• Genomförande 
• Uppföljning 

Komplett, dokumenterat beslutsunderlag ska finnas för varje investering. Respektive nämnds 
beslutade investeringsplan översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beslut i 
kommunstyrelse och fullmäktige. Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: 

Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. 
Kategori, status och prioritet (miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav) 
Motiv till investeringen 
Investeringsbelopp samt bedömd livslängd och tidpunkt för reinvestering 
Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med 
efterkalkyl med tillhörande analys. 
Arlig effekt avseende kostnader och intäkter 
Eventuella engångseffekter 
Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. 

Vidare ska beslutsunderlaget bestå av en tidplan där bl. a. upphandlingsskedet beaktats. 

Om investeringskalkyler säger riktlinjerna: Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som 
efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter inför framtida investeringar. Kraven på 
innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan 
komma att kräva mer detaljerade kalkyler. Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas 
ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr) 
ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med begäran om 
investeringstillstånd. 

3.1.3.3 Projekteringstillstånd 

Beslut om investering i maskiner och inventarier fattas av respektive nämnd utifrån de 
beslutsnivåer som framgår av kommunens inköpspolicy. För samtliga investeringsprojekt 
som beräknas överstiga 1 000 000 kr, krävs kommunstyrelsens godkännande innan 
projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all skattefinansierad som avgiftsfinansierad 
verksamhet. Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad 
verksamhet förutsätter att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de 
projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 
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3.1.3.4 Uppföljning 

Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. 

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska kommenteras med förslag till 
åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. 

Avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm ska anmälas 
till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med 
ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin ram söka omprioritera 
investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan. 

I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska 
delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att 
uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. 

Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som inte 
använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 
särredovisade. 

De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska 
dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till 
kommunfullmäktige om eventuell överföring av investeringsmedel. I underlaget till 
kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. 

Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att en särskild 
redogörelse upprättas. 

3.1.4. Delegationer 

Av delegationsordningarna framgår det, när gäller investeringar att: 

Kommunstyrelsens delegerat sin beslutanderätt till kommunstyrelsens ekonomiska utskott att 
göra ombudgeteringar inom givan ramar 

Komrnunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt till kommunstyrelsens ordförande när det 
gäller avgörande om investeringsverksamheten, som ej anses ha en sådan prioritet att de är 
föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade, 

3.1.5. lakttagelser och bedömning av styrande dokument 

Sammantaget bedöms kommunen ha regler som beskriver investeringsprocessen på ett 
tydligt sätt. Reglerna är dock spridda över flera dokument vilket försvårar överblick. I flera fall 
överlappar de varandra så att bestämmelserna upprepas men inte alltid med lika ordalydelse 
och innebörd. 

Regelverket gör inte skillnad på investeringsprojektens karaktär, dvs: om det är stora 
fleråriga projekt eller om det är inventarieköp/komponentbyten. Att alla investeringsprojekt 
som till antalet uppgår till ca 140 ska följa samma regelverk då det gäller planering, 
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beslutsunderlag, uppföljning och utvärdering är orimligt och skulle medföra en övermäktig 
administration. 

Sammantaget bedöms inte de styrande dokumenten säkerställa en väl fungerande 
investeringsprocess. 

3.1.6. Rekommendationer - styrande dokument 

Kommunens samlade regelverk för investeringsverksamheten bör ses över. För att skapa 
överblick, undvika upprepningar och risker för att det uppstår motsägelsefulla regler bör alla 
ekonomistyrregler samlas i ett gemensamt dokument - en ekonomihandbok. 

Vid översynen bör reglerna anpassas så att de beaktar respektive investerings karaktär. Det 
kan ske genom att fullmäktige binder anslagen till vissa investeringar på projektnivå och 
vissa ges i form av ramanslag. Sådana anpassade regler skulle kunna se ut enligt följande: 

"Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt om de 
är större än X mnkr. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa 
investeringstyper, t.ex. inventarier och komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive 
nämnd i sin internbudget efter sina behov. 

Investeringarna har en femårig planeringshorisont där det första året utgör budgetåret och de 
därefter följande fyra åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investerings-
projekt vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret 
och respektive planeringsår. 

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift 
överstiger X mnkr, överförs till kommande års investeringsbudget så länge projektet är 
pågående. Ej förbrukade investeringsmedel ingående i ramanslag överförs normalt inte som 
tilläggsanslag i nästa års budget." 

3.2. Följsamhet mot egna regler 

Inom ramen för granskningen har vi slumpmässigt begärt att få ta del av dokumentation som 
styrker följsamhet mot regelverket vad gäller beslutsunderlag enligt följande: 

Behovet av investeringen 
Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 

I de fall projekten avslutats har vi även begärt att få ta del av utvärderingar eller efterkalkyler 
för projektet 

De slumpmässigt valda projekten är: 

Bredband i byarna 
Tall backaskolan 
Skogsbacken dagis 
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EY 
Building a hetter 
working world 

Ärendehanteringssystem 
Ekonomisystem 
Ny reservvattentäkt i Arvidsjaur 

3.2.1. lakttagelser och bedömning — följsamhet mot egna regler 

Dokumenterade beslutsunderlag för investeringarna motsvarande den som krävs enlig 
kommunens regelverk saknas. 

Sammantaget bedöms därför efterlevnaden mot kommunens styrande dokument som 
otillräckliga och att beslutsunderlagen till investeringarna inte är ändamålsenliga. 

3.2.2. Rekommendationer— följsamhet mot egna regler 

Mot bakgrund av reglernas utformning föreslås kommunstyrelsen, efter en översyn 
implementera nya regler och säkerställa dess efterlevnad. 

3.3. Uppföljning och rapportering 

Den samlade rapporteringen av investeringsverksamheten sker inom ramen för 
delårsrapport och årsredovisning. 

I delårsrapporten rapporteras investeringarna i en rapport (se nästa sida) där budget (inkl. 
ombudgeterade anslag), investeringsutgifter under januari — augusti, "kvar i budget" och 
prognos på årets utfall redovisas. Redovisningen är uppställd i form av ramar per 
nämnd/enhet och uppdelad på skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

Av kommentarerna kan utläsas att den stora positiva prognostiserade avvikelsen på 40 mnkr 
beror på en låg genomförandegrad. Om investeringarna genomförs enligt planerat anslag 
eller inte framgår ej av rapporten eller kommentarerna. 

I årsredovisningen redovisas investeringsredovisningen på samma sätt som i 
delårsrapporten, med den skillnad att nägon prognos inte lämnas. 
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EY 
Rulding a better 
workinq world 

Investeringsredovisning 

NÄMND/ENHET Budget 

(tkr) 

2018 

Investerat 

(tkr) t.o.m. 

2018-08-31 

Kvar ov 

budget (tkr) 

2018 

Prognos 

(tkr) 

2018 

Barn- och ungdamsnämnden 4 549 1 511 3 038 3 621 
Sacialnämnden 1 467 627 840 1 260 

MBHN 300 88 212 300 
Kommunstyrelsen (Fastighet, gator, stöd 

mm) 39 033 10 799 28 233 27 732 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE 

INVESTERINGAR 
45 349 13 025 32 323 32 913 

AFFÄRSVERKSAMHETER 

Stadsnät 14 427 1 863 12 564 3 277 

Camp Gielos 570 16 554 170 

Vatten och Avlopp 9 555 1093 8 463 4 445 

Avfallsenheten 210 0 210 140 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 

INVESTERINGAR 
24 762 2 972 21 791 8 032 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 

SKATTEFINANSIERAD OCH 70 111 15 997 54 114 40 945 
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Investeringar 

Kommunens påbärjade investeringar uppgår 

till  16 mkr (2017-08-31, 11  mkr)  mot budget 

70 mkr,  en  genomförandegrad på 23 procent, 

alltså en relativt låg genomförandegrad efter 8 

månader. Skattefinansierade Mvesteringar figger 

på 13 mkr, och affärsdrivande Mvesteringar 

ligger på 3 mkr. 

Prognosen för årets kavesteringar år 41 mkr mot 

budgeterade 70 mkr. Avvikelserna på uteblivna 

investeringar beror på att vi har en relativt 

liten ergankation som ska orka upphandla och 

genomföra planerade projekt, där en ster del 

måste genomföras under barmarkstid. 

3.3.1. lakttagelser och bedömning— uppföljning och rapportering 

Den rapportering av investeringsverksamheten som lämnas i års- och delårs visar inte 
investeringarnas totala beslutade/planerade utgift jämfört med ackumulerade utgifter. Det 
finns därmed ingen möjlighet att stämma av om utfallen innebär att investeringarna blivit 
dyrare eller billigare än planerat. 

Det som saknas för att möjliggöra en utvärdering av investeringarna är att större fleråriga 
investeringar särredovisas uppdelat på pågående och färdigställda projekt samt att totalt 
beslutat utgift för projekt som går över flera år jämförs med ackumulerade utfall. 

Sammantaget bedöms uppföljning och rapportering av investeringsprojekten vara otillräcklig 

3.3.2. Rekommendationer— uppföljning och rapportering 

För att skapa förutsättningar rekommenderas kommunen införa en rapportering (och även en 
budgetering) enligt den rapportstruktur som framgår av rapportexemplet på nästa sida. 
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EY 
Building a better 
working world 

Investeringsredovisning, 

kommunen 

Utgifter sedan projektens 

start 
Varav: ärets investeringar 

Färdigställda projek t 
Beslutad 

, 	Ack. utfall 
totalutgitt 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Infrastruktur, skydd 21,0 27,0 -6,0 8,0 9,0 -1,0 
- Vorov: Ny stodspark 21,0 27,0 -6,0 5,0 7,0 -2,0 

Fritid- och kultur 5,0 4,1 0,9 3,5 3,8 -0,3 

Pedagogisk verksamhet 172,0 206,7 -34,7 45,0 56,3 -11,3 
- Varov: Storskolon 95,0 115,5 -20,5 20,0 277 -7,7 
- Varov: Centraidagiset 70,0 82,0 -12,0 10,0 12,1 -2,1 

Vård omsorg 49,0 47,2 1,8 8,5 8,4 0,1 
- Varay: Aldreboendet Glöntan 45.0 42,5 2,5 6,0 4,5 1,5 

Affärsverksamhet 115,0 128,0 -13,0 50,0 53,7 -3,7 
- Varov: Vattentökt 100,0 116,0 -16,0 40,0 46,8 -6,8 

Övrig verksamhet 25,0 23,9 1,1 12,0 12,1 -0,1 
- Varov: Ny telfonväxel, ink lokal 22,0 19,1 2,9 11,0 11,5 -0,5 

S:a färdigställda projekt 387,0 436,9 -49,9 127,0 143,3 -16,3 

Pågående projekt 
Infrastruktur, skydd 269,0 14,0 255,0 20,0 8,0 12,0 
- Varay: Centralbron 250,0 3,0 247,0 10,0 3,0 7,0 

Fritid - och kultur 27,0 11,0 16,0 9,5 8,4 1,1 
- Varav: El- ljuspar och laktare Höjden 20,0 8,0 12,0 5,0 6,1 - 1,1 

Pedagogisk verksamhet 30,0 25,1 4,9 20,0 19,1 0,9 
- Varav: Byaförskolan 25,0 21,2 3,8 17,0 17,6 -0,6 

Vård omsorg 35,0 19,4 15,6 15,0 9,2 5,8 
- Varov: Om - och tillbyggnad av Solgård 30,0 14,1 15,9 10,0 6,2 3,8 

Affärsverksamhet 67,0 28,1 38,9 20,0 10,3 9,7 
- Varov: Frberncit 65,0 27,7 37,3 10,0 7,3 Z7 

Övrig verksamhet 280,0 9,5 270,5 30,0 5,1 24,9 
Varay: Nytt Stadshus 270,0 5,4 264,6 25,0 4,5 20,5 

S:a pågående projekt 708,0 107,1 600,9 	114,5 60,1 54,4 

S:a investeringsprojekt 1 095,0 544,0 551,0 	241,5 203,4 38,1 
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