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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Robertsfors kommun granskat kom-
munstyrelsen i syfte att bedöma om investeringsverksamheten bedrivs på ett ändamålsen-
ligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll 
 
Vår sammanfattande bedömning är att investeringsverksamheten inte har bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. 
 
Vi grundar vår bedömning på att det saknas tydliga riktlinjer för investeringsprocessen 
som säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag och kalkyler samt rutiner för uppföljning. 
Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av pågående investeringar har inte varit till-
räcklig och förekomsten av uppföljningar och efterkalkyler av genomförda investeringar i 
syfte att utveckla budgetering, ekonomistyrning och intern kontroll är för låg. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelsen att: 

 Besluta om ändamålsenliga riktlinjer för investeringsprocessen. 

 Säkerställa att beslutsunderlag innehåller erforderlig information för att möjliggöra 

en så god budgetföljsamhet som möjligt. 

 Tillse att en löpande återrapportering sker till styrelsen så att nödvändiga åtgärder 

kan vidtas vid befarade budgetavvikelser. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

Revisionen har tidigare granskat olika aspekter inom kommunens investeringsverksamhet. 
Bl.a. har revisionen år 2019 granskat investeringar inom förskoleverksamheten. Gransk-
ningen visade att planeringsfasen för investeringsprojekt inom förskolan inte hanterades 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  
 
I plan- och budget för 2022-2024 har fullmäktige budgeterat en högre kostnad för avskriv-
ningar till följd av den ökade investeringstakten i kommunen. År 2020 uppgick investering-
arna i kommunen till 34 mnkr och för 2021 till 22 mnkr. Vidare pågår externa projekt 
(Norrbotniabanan) som kraftigt påverkar kommunens investeringsbehov framgent.   
 
Mot bakgrund av revisionens iakttagelser i tidigare granskningar av investeringsverksam-
heten samt den fortsatta höga investeringstakten i kommunen är det väsentligt att granska 
området. Att investeringar planeras och genomförs på ett ändamålsenligt sätt är väsentligt 
både ur ett ekonomiskt perspektiv och även ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Syftet med granskningen är att bedöma om investeringsverksamheten bedrivs på ett ända-

målsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. I granskningen besvaras följande re-

visionsfrågor: 

 

 Finns tydliga och ändamålsenliga riktlinjer för investeringsverksamheten? 
 

 Finns ändamålsenliga beslutsunderlag och kalkyler innehållande syfte, beräknad ut-
gift, driftkostnadsbedömningar/lönsamhetsberäkningar och riskanalyser? 

 
 Återrapporteras befarade avvikelser till rätt instans och med rätt information?  

 
 Upprättas slutrapporter med efterkalkyler för avslutade projekt som redovisas till 

beslutande organ? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-

gångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån 

lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan 

också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen  

 Kommunfullmäktiges budget 

 Kommuninterna styrdokument 
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2.4. Genomförande 

Granskningen kommer att introduceras under november 2021. Då kommer syfte och revis-
ionsfrågor att gås igenom och kriterier för bedömning att diskuteras. Inhämtandet av revis-
ionsbevis genom dokumentstudier, intervjuer och räkenskapsmaterial kommer därefter att 
ske. 
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3. Granskningsresultat 

3.1.1. Riktlinjer för investeringsverksamheten  

3.1.2. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige beslutade om Riktlinjer för investeringar i april 2011. Riktlinjerna inne-
håller allt från krav på underlag, beskrivning av investeringskategorier, redovisningsregler 
till avyttringsprocessen för tillgångarna. Beslutsunderlag till investeringar ska innehålla 
uppgift om: 
 

• behov av investeringen, 
• alternativ som undersökts för att täcka behovet, 
• kalkyl över investeringens kostnad och ekonomiska livslängd, 
• driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel, 
• konsekvenser vid utebliven investering. 

 
I kommunens plan- och budgetdokument beskrivs bland annat kommunens budgetmodell 
och principer för styrning och uppföljning av mål och resultat. Den styr även kommunens 
ekonomiska mål inklusive investeringsmål och ramar. Av plan- och budgetdokumentet 
framgår att kommunledningsgruppen, ytterst kommunchef, är ansvarig för att säkerställa 
att årliga anvisningar finns som stöd för den gemensamma årsprocessen, det inkluderar 
instruktioner för bland annat investeringsbudget och återrapportering gällande verksam-
heten.  
 
Av plan och budget för 2020-2022, som fullmäktige beslutade om i juni 2019, så framgår 
att detta dokument ersätter bland annat ovan nämnda riktlinjer för investeringar. Från att 
det har funnits relativt detaljerade riktlinjer för investeringsprocessen ersätts dessa av 
plan- och budgetdokumentets regler för vilka uppgifter som beslutsunderlag för investe-
ringar ska omfatta. Dessa uppgifter är;  
 

• beskrivet investeringsbehov,  
• alternativ som undersökts och som legat till grund för föreslagen investering,  
• kalkyl gällande investeringskostnad och driftskostnadseffekt av investering,  
• driftskostnadseffekt vid utebliven investering. 

 
Av protokoll och intervjuer framgår att: 
 

➢ i juni 2019 ger kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer 
till september månad samma år.  

➢ kopplat till upptäckta brister i samband med investeringsprocessen för ambulansga-
raget ger samhällsbyggnadsutskottet, i maj 2020, i uppdrag till samhällsbyggnads-
chefen att ta fram riktlinjer på området. 

➢ kommunens ekonomichef beslutar att ta fram riktlinjer för investeringsprocessen 
under hösten 2021 men pausar det arbetet i avvaktan på resultatet av denna 
granskning. 
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Utöver de regler som framgår av kommunens plan- och budgetdokument så har inga nya 
riktlinjer eller anvisningar för hur kommunen ska säkerställa en ändamålsenlig investe-
ringsprocess som säkerställer en god intern kontroll arbetats fram. 

3.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns tydliga och ändamålsenliga riktlinjer för investeringsverksam-
heten. Fullmäktige har i sitt plan- och budgetdokument reglerat vilka uppgifter som un-
derlagen till investeringarna ska innehålla. Kommunstyrelsen har inte utvecklat dessa full-
mäktigeregler i några nya riktlinjer och/eller anvisningar.  

3.2. Beslutsunderlag och kalkyler 

3.2.1. Iakttagelser 

I denna granskning valdes tre färdigställda investeringar ut för närmare se hur de hante-
rats: 
 

Projekt 

Uppförande av ambulansgarage samt anpassningar på befintlig lokal  

Yta/belysning/tak Bygdeå skola 

Ombyggnad hälsocentralen 

 
Initialt under framtagandet av investeringsbudgeten för 2020 gällde kommunens investe-
ringsriktlinjer från 2011. Under samma tid arbetas kommunens plan- och budgetdokument 
fram med delvis nya instruktioner kring investeringsprocessen. 
 
Oavsett om beslutsunderlagen utgått från den tidigare riktlinjen eller plan- och budgetdo-
kumentet så skulle de ha innehållit uppgifter såsom behovet av investeringen, alternativ 
som undersökts, investeringskostnad samt driftskostnadseffekt vid investeringen och vid 
utebliven investering. 
 
Följer vi beslut och underlag så konstateras följande vad gäller ambulansgaraget: 
 
Med två tjänsteskrivelser och en kostnadsuppskattning som underlag beslutar kommunsty-
relsen 2019-04-08 att föreslå fullmäktige att ”ålägga samhällsbyggnadssektorn att bygga 
ambulansgarage och utföra anpassningar av befintlig lokal på Fabriksvägen”. Vid gransk-
ning av underlagen så konstateras följande: 
 

• Tjänsteskrivelse 1 (2019-03-18): Uppskattad kostnad 400 tkr. Under rubriken eko-
nomisk konsekvens och finansiering framgår, utöver beräknad kostnad, förslaget 
om att tilläggsbudgetera/ombudgetera/skjuta annat projekt till nästkommande år 
för att skapa utrymme för denna tillkommande investering. Vidare noteras att Reg-
ion Västerbotten är införstådda med att det kommer påverka deras hyra. 

• Tjänsteskrivelse 2 (2019-04-01): Uppskattat kostnad 400 tkr. Innehåller en be-
skrivning av motivet till investeringen som är att Region Västerbotten kontaktat 
kommunen med en önskan om att hyra nya lokaler för sin ambulansverksamhet då 
den befintliga har brister kopplat till arbetsmiljön. En befintlig lokal föreslås som be-
höver viss anpassning och därutöver kompletteras med ett varmgarage.  
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• Kostnadsuppskattning (bilaga till tjänsteskrivelse 2): I denna redogörs översiktligt 
för hur mycket hyran behöver justeras. Detaljer i vad som behöver åtgärdas och på 
vilket sätt man tänker uppföra garaget beskrivs också. Det uppskattade kostnaden 
uppges vara ett riktmärke. 

 
I styrelsen beslutshandlingen finns ett tillägg (2019-04-04) med hänvisning till att slutlig 
dialog med leverantören har kostnaden beräknats till 500 tkr ”för ett helt nyckelfärdigt ga-
rage”. Av mailkonversation med denna leverantör noterar vi att gemensamhetsyta, kök, 
omklädning, rwc, dusch samt ventilation inte ingår i lämnad kalkyl. 
  
2019-04-29 beslutar fullmäktige att, med minoritetsremiss, återremittera ärendet till sty-
relsen med hänvisning till att det krävs ytterligare handlingar. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2019-05-13 att styrelsen ålägger samhällsbyggnads-
kontoret att: 

• uppföra ett ambulansgarage, 
• utföra anpassningar på befintlig lokal på Fabriksvägen 
• utreda placering av garaget, 
• under utredningen presentera kostnader och handlingar för bygglovsprocessen, 
• fortlöpande informera utskottet om utredningens fortskridande. 

 
2019-06-03 beslutar styrelsen föreslå fullmäktige att anslå 1 100 tkr för ambulansgarage 
och anpassning av befintlig lokal på Fabriksvägen. Som underlag för detta beslut har det 
tillförts en ny ritning samt ett mer detaljerat kostnadsförslag (1 034 tkr). Även om kost-
nadsbilden justerats så går det inte att utläsa om de delar som saknades i det ”nyckelfär-
diga” förslaget ovan har tillförts denna kalkyl.  
 
2019-06-17 fattar fullmäktige ett beslut i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Vad avser de övriga två investeringarna som ingått i granskningen så har dessa inte hante-
rats i särskilda beslut utan de har ingått som delar i det sammantagna beslutet om investe-
ringsbudgeten för 2020 som fastställdes av fullmäktige i juni 2019. Av intervjuer framgår 
att det inte finns några dokumenterade kalkyler eller andra underlag utöver de preliminära 
kostnadsuppskattningar som erhållits från kontaktade ramleverantörer. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att beslutsunderlag och kalkyler inte har upprättats i enlighet med gällande 
regler för de tre investeringsprojekt som granskats i denna rapport. Kostnadsuppskatt-
ningar har gjorts i samtliga fall, men vad gäller främst ambulansgaraget så har de inte varit 
särskilt väl underbyggda.  

3.3. Återrapportering och uppföljning 

3.3.1. Iakttagelser 

Granskningen visar att samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av muntlig, och från våren 
2020, även skriftlig återrapportering av pågående investeringar. Mer detaljerade uppfölj-
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ningar av garageprojektet sker i maj respektive november 2020. I samband med uppfölj-
ning i maj tas beslut om att uppföljningen behöver stärkas. Ny mall för uppföljningsrappor-
ter i excel införs av samhällsbyggnadschef efter detta. Utöver detta ärende så fattas inga 
beslut eller vidtas några särskilda åtgärder utifrån erhållna investeringsredovisningar. 
 
Utifrån granskning av styrelsens protokoll under 2020 och 2021 i syfte att bedöma styrel-
sens uppföljning och kontroll avseende kommunens investeringar noteras följande: 
 

• I samband med att styrelsen beslutar om ombudgetering av investeringsmedel från 
2019 till 2020 (april 2020) respektive från 2020 till 2021 (april 2021) hänvisas det 
till bestämmelser i de riktlinjer från 2011 som fullmäktige ersatt med nya bestäm-
melser från och med år 2020. 

• 2020-06-08 får styrelsen en redovisning av att garageprojektets kostnader nästan 
fördubblats i förhållande till budget. De tackar för informationen och skickar den vi-
dare till fullmäktige. 

• I oktober 2020 och 2021 fattas beslut om investeringsbudget för nästkommande 
år. 

• Beslut om att överlämna delårsrapporter och årsredovisningar till fullmäktige, inne-
hållande investeringsuppföljningar, fattas under 2020 och 2021.   

 
Av protokollen går inte att utläsa, utöver på sammanträdet i juni 2020, att styrelsen när-
mare följer upp pågående investeringsprojekt. Av intervjuer framgår att samhällsbygg-
nadschef vid olika tillfällen på informell väg informerat representanter för styrelsens presi-
die om avvikelser som uppstått i projekten. 
 
Granskningen kan inte visa att styrelsen under 2020 eller 2021 fattat några beslut eller 
vidtagit några åtgärder kopplat till de avvikelser som har blivit fallet inom investeringsre-
dovisningen. 
 
Kommunstyrelsens riskanalys och internkontrollplan innehåller ingen identifierad risk eller 
införd kontroll kopplat till investeringsprocessen. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt att de erhåller återrapportering om befa-
rade eller konstaterade avvikelser kopplat till kommunens investeringsverksamhet i till-
räcklig omfattning. 

3.4. Slutrapporter och efterkalkyler 

3.4.1. Iakttagelser 

Att göra uppföljningar av större investeringar ger möjlighet att ta lärdom till kommande 
projekt och utveckla en organisations ekonomistyrning och interna kontroll. Kommunsty-
relsen har inte dokumenterat hur uppföljningar och efterkalkyler av genomförda investe-
ringar ska göras.  
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Projekt Budget Utfall Avvikelse 

Ambulansgarage  1 100 2 406 -1 306 -119 % 

Yta/belysning/tak Bygdeå skola 1 250 2 045 -795 -64 % 

Ombyggnad hälsocentralen 680 1 225 -545 -80 % 

 
Utfallet för de tre investeringsprojekt som studerats närmare i denna granskning visar på 
betydande negativa budgetavvikelser. Av intervjuer framgår att orsaker till avvikelserna är 
olika i de tre fallen. 
  
Vad gäller ambulansgaraget konstateras att kostnadsberäkningarna inte täckte in alla pla-
nerade delar såsom exempelvis brandskyddsåtgärder, att markförhållanden inte säker-
ställts och att ventilationen genererade betydande merkostnader. Vi noterar att det i inve-
steringsbudget för 2021 finns avsatt 250 tkr ytterligare för att färdigställa markarbeten i 
anslutning till garaget. 
 
Under projektets gång i Bygdeå skola upptäcktes fuktskador som inte tidigare var kända 
samt brister i ventilationsanläggningen vilket orsakade merkostnader för tillkommande in-
satser. Därutöver belastades projektet av hyreskostnader för baracker för att kunna bed-
riva den ordinarie verksamheten under reparationstiden.  
 
Under midsommarhelgen 2020 uppstod ett läckage i samband med ett skyfall och merkost-
naderna kring detta anges vara den största orsaken till budgetavvikelsen för ombyggnaden 
av hälsocentralen. 
 
Vad gäller förekomst av uppföljningar och efterkalkyler så visar granskningen att det i sam-
hällsbyggnadsutskottets sammanträde 2020-05-11 presenteras en mer detaljerad redovis-
ning, i form av en tjänsteskrivelse, av var avvikelserna i projektet med ambulansgaraget 
uppstod. 
 
Utskottet beslutar utifrån detta att uppdra till samhällsbyggnadschef att ta fram riktlinjer 
som tydliggör behovet av återkoppling till utskottet/kommunstyrelsen vid större avvikelser 
och skicka redovisningen enligt tjänsteskrivelsen till styrelsen. 
 
Styrelsen tar del av denna information på sitt sammanträde 2020-06-08 och tackar för in-
formationen och skickar den vidare till fullmäktige. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att uppföljningar och efterkalkyler endast delvis upprättas för investeringspro-
jekt som avviker från fastslagen budget. Av de granskade projekten så har kostnadsavvi-
kelser redovisats på en mer detaljerad nivå vad avser ambulansgaraget. Beslut kring rikt-
linjer som tydliggör kontinuerlig uppföljning av investeringsprojekt fattas som en konse-
kvens av detta i samhällsbyggnadsutskottet. Styrelsen vidtar inga åtgärder kopplat till den 
informationen. 
 



 
 
 
 
 

10 
 
 

4. Sammanfattande bedömning 

 
Vår sammanfattande bedömning är att investeringsverksamheten inte har bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. 
 
Bedömningen grundar sig på nedanstående. 
 

Revisionsfråga Bedömning 

Finns tydliga och ändamåls-

enliga riktlinjer för investe-

ringsverksamheten? Följs i 

så fall dessa? 

Nej. 

Vi bedömer att det inte finns tydliga och ändamålsenliga 

riktlinjer för investeringsverksamheten. 

Finns ändamålsenliga be-

slutsunderlag och kalkyler in-

nehållande syfte, beräknad 

utgift, driftkostnadsbedöm-

ningar/lönsamhetsberäk-

ningar och riskanalyser? 

Nej. 

Vi bedömer att beslutsunderlag och kalkyler inte har upp-

rättats i enlighet med gällande regler för de tre investe-

ringsprojekt som granskats i denna rapport. 

Återrapporteras befarade 

avvikelser till rätt instans 

och med rätt information? 

Nej. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt att de 

erhåller återrapportering om befarade eller konstaterade 

avvikelser kopplat till kommunens investeringsverksam-

het i tillräcklig omfattning 

Upprättas slutrapporter med 

efterkalkyler för avslutade 

projekt som redovisas till be-

slutande organ? 

Delvis. 

Vi bedömer att uppföljningar och efterkalkyler endast del-

vis upprättas för investeringsprojekt som avviker från 

fastslagen budget 

 

 

Skellefteå mars 2022 

Per Stålberg     Linda Marklund 
Certifierad kommunal revisor, EY  Certifierad kommunal revisor, EY
   


