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Investeringar Robertsfors Kommun

Inledning
Ett inköp redovisas normalt som en kostnad under samma år som inköpet sker. Ett undantag
från denna regel inträffar när ett inköp kan klassificeras som en anläggningstillgång dvs
investering. Det som utmärker dessa inköp från övriga inköp är att kostnaden fördelas under ett
antal år framåt. Hur många år bestäms av den ekonomiska livslängden på
anläggningstillgången. Kostnaden för varje år kallas avskrivning och motsvarar förbrukningen
av tillgången, dvs uppskattad värdeminskning.

Definition
Med anläggningstillgång menas normalt en fysisk tillgång som är avsedd att nyttjas
stadigvarande i verksamheten. Det är inte tillgångens natur, utan syftet/användningsområdet
med innehavet som är avgörande för klassificeringen.

För att ett inköp ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp, för år 2023 är det 52 500

kr. För mer info se www.scb.se

Vid inköp av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering skall inköpet i
stället redovisas som en driftkostnad.

Anläggningstillgång eller förbrukningsinventarie?
För att ett inköp skall räknas som anläggningstillgång skall köparen ha kontroll över den, den
skall medföra ekonomiska fördelar, varaktighet/livslängd på minst tre år och att kostnaden är
minst ett prisbasbelopp. Gränsdragningen är inte alltid självklar, därför är löpande dialog
nödvändig kring dessa frågor. Ekonomikontoret är ansvarig för att reda ut eventuella oklarheter
kring klassificering och avskrivningstid. Ekonomikontoret är också ansvarig för att se till att
inventering av anläggningsregistret sker regelbundet, dvs en gång/per år.

Kontakta alltid Ekonomikontoret innan köp av en investering för rådgivning och
godkännande.

Funderingar?
Vid funderingar går det alltid bra att kontakta Ekonomikontoret för mer information om
investeringar via vår funktionsbrevlåda: rkekonomikontoret@robertsfors.se

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2021/#%3A~%3Atext%3DPrisbasbeloppet%20enligt%20socialf%C3%B6rs%C3%A4kringsbalken%20%282010%3A110%29%20har%20f%C3%B6r%20%C3%A5r%202021%2C300%20kronor%20h%C3%B6gre%20%C3%A4n%20prisbasbeloppet%20f%C3%B6r%20%C3%A5r%202020
mailto:rkekonomikontoret@robertsfors.se


Strategin
Strategin gäller för projekt som belastar investeringsbudgeten, och därmed ökar
kommunens tillgångar och ger långsiktiga konsekvenser i form av räntor och
avskrivningar. I många fall medför en stor investering även förändrade drifts- och
hyreskostnader hos verksamheterna inom kommunen. Det övergripande syftet med
kommunens investeringsstrategi är att ge en mer effektiv styrning mot effekter, mål
och god ekonomisk hushållning med beaktande av långsiktiga ekonomiska
konsekvenser i form av drifts- och kapitalkostnader samt hyror.

Investeringsstrategin avser skatte- och taxefinansierade samt intäktsfinansierade
investeringar och beslutas årligen i samband med budget, där den utgör en bilaga.

Investeringsstrategins syfte är att ge vägledning för prioriteringar av investeringar som
ska förverkliga ett framtidens Robertsfors Kommun utifrån gällande strategimål.
Strategin tar sin utgångspunkt i kommunens Plan & Budget och långsiktiga planering
för samhällsutvecklingen med hänsyn till de finansiella förutsättningarna.

Investeringsstrategin syftar också till att öka samordningen och styrningen av
kommunens investeringsprocess samt säkerställa att investeringsprocessen bedrivs i
enlighet med principen om god ekonomisk hushållning.

Ett övergripande syfte med att utarbeta metoder för samordning, styrning och
uppföljning av kommunens investeringsprocess är att stödja verksamheterna genom
tydliga riktlinjer för beslut, budgetering och uppföljning av investeringar.

Inriktningsbeslut
Inriktningsbeslut är en avstämning mellan utskott och sektor/stabsfunktion avseende en
investerings innehåll och bedömda ekonomiska konsekvenser, samt en information till
utomstående parter om att ett projekt planeras i de fall behov finns.

Ett inriktningsbeslut innebär inte att investeringen ska genomföras, utan endast att det
ska utredas och planeras vidare fram till ett genomförandebeslut.

I och med att ett inriktningsbeslut har fattats så utgör investeringen ett planeringsprojekt.

Beslutsunderlag
Kommunens investeringsstrategi betonar vikten av att respektive sektor/stabsfunktion
prioriterar och verkar för en kostnadsmedvetenhet i varje enskilt projekt. Fokus är att
begränsa kostnadsökningar i respektive projekt och balansera de totala
investeringsvolymerna över tid så att budget och efterföljande drifts- och
kapitalkostnader kan kombineras med en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Beslutsunderlaget ska innehålla en utförlig beskrivning om projektet, offert/offerter,
behovsanalys, konsekvensanalys samt en ekonomisk analys där
driftbudgetkonsekvenser till följd av investeringarna, inklusive kapitalkostnader ska
framgå.



För affärsmässig verksamhet ska det i analysen framgå om taxan påverkas eller ej.

För mindre verksamhetsrelaterade investeringar räcker det att beslutsunderlaget
innehåller en kortfattad beskrivning om projektet, offert samt en ekonomisk analys.

Vad beslutsunderlaget ska innehålla mer i detalj kommer tas fram när projektmodulen
i Hypergene är implementerad.

Investeringsbudget
Förvaltningen lämnar årligen en investeringsplan inkl. flerårsplan till kommunstyrelsen.
Det utgör i sin tur underlag för kommunstyrelsens förslag till beslut av
investeringsbudget.

Investeringsplanen är en sammanställning av planerade investeringar
(planeringsprojekt) för vilka ett inriktningsbeslut har fattats av respektive utskott.
Investeringsplanen ska innehålla total investeringskostnad för varje planeringsprojekt
avseende hela dess livslängd.

Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut av förvaltningens
investeringsbudget även sektorernas investeringsbudget och dess finansiering.

Genomförandebeslut
Genomförandebeslut behövs för de investeringsprojekt som kräver projektering och
beslutas av AU.

Detta beslut avgör om investeringen ska genomföras eller inte. Det förutsätter dock att
investeringens kostnader kan inrymmas i den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten de närmaste följande åren samt att kommande drift- och
kapitalkostnader med anledning av investeringsbeslutet bedöms rymmas inom
beslutade budgetramar, både på kort och lång sikt.

Projektering kan nu slutföras och ska innehålla färdiga offerter, tidsplan samt den
ekonomiska analys som gjordes i samband med inriktningsbeslutet inkl. påverkan på
taxor eller ej vad gäller affärsmässig verksamhet.



Uppföljning av investering
Redovisning av investeringar ska följa bestämmelserna i Lag om kommunal bokföring
och redovisning samt de bestämmelser som utfärdats med anledning av lagen genom
exempelvis RKR, Rådet för kommunal redovisning.

En tillämpningsanvisning om redovisning av investeringar kommer tas fram när nya
ekonomisystemet är i drift under år 2023.

Uppföljning av investeringar sker löpande under året och rapporteras till
utskott, KS och KF. Varje sektor/stabsfunktion har det fulla ansvaret för
projektens genomförande och ekonomi samt är ansvarig för att följa upp
dessa. Sektor/stabsfunktion ska kontinuerligt följa upp samtliga
investeringar och om risk för avvikelser föreligger föreslå åtgärder.

Vid uppföljningen av investeringar ska sektor/stabsfunktion uppmärksamma om
kostnaderna ökat, om genomförandet förskjutits i tiden eller om investeringen på annat
sätt avviker avseende innehåll eller kvalité jämfört med investeringsbeslutet och
genomförandebeslutet.

Slutredovisning av investering
I samband med årsbokslut ska förvaltningen slutredovisa investeringsbudgeten.
Slutredovisningen ska innehålla en avstämning av utfall jämfört med
genomförandebeslutet.

Avstämningen ska omfatta ekonomi, tidplan och investeringens innehåll och funktion.
Ej påbörjade och ej avslutade investeringsprojekt ska kommenteras särskilt. Påbörjade
projekt innebär att påskrivna avtal finns.

Tidsplan investeringsbudget 2024
Se bilaga.


