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Revisorerna i Gnesta kommun genomförde 2016 en granskning av styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade
tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Revisorerna har nu
genomfört en uppföljning av denna granskning med utgångspunkt i följande frågeställningar:
• Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision hanterats av berörda
nämnder?
• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i tidigare
granskning?
Efter genomförd granskning bedömer vi att revisorernas synpunkter till följd av granskningen
2016 inte har hanterats av berörda nämnder, samt att åtgärder ej vidtagits för att komma
tillrätta med de brister som konstaterades i den tidigare granskningen. Bedömningen bygger på
att inga nya riktlinjer eller tillvägagångssätt avseende styrning och kontroll över investeringar
och projekt har förändrats sedan föregående granskning. Vi har dock noterat att förvaltningen
arbetar med att implementera ett nytt ekonomisystem och att nya ska riktlinjer tas fram.
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
• Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas till
kommunstyrelsens internkontrollplan.
• Att revidera investeringsriktlinjerna och upprätta en särskild riktlinje för
exploateringsprojekt. Båda bör därefter fastställas av kommunfullmäktige.
• Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där beslutsgången
förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje.
• Att investeringsprojekt omfattas av attestförteckning för att säkerställa spårbarhet i
godkännande av fakturerade kostnader.
• Att i investeringsriktlinjerna inkluderar vilken utformning kalkyler bör ha för att godtas
som beslutsunderlag samt vid vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras. Detta
skulle även kunna kompletteras med en tillhörande mall.
• Att investeringsriktlinjerna behandlar hur återrapportering bör ske samt hur större
avvikelser ska hanteras.
• Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem som
ansvarar för att slutredovisning sker samt vad slutredovisningen ska innehålla. Detta
skulle även med fördel kunna kompletteras med en tillhörande mall för slutredovisning.
Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till
kommunstyrelsen för svar och till fullmäktige för kännedom.
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Inlednin6
Bakgrund
Revisorerna i Gnesta kommun genomförde 2016 en granskning av styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen avgränsades till att omfatta
kommunstyrelsen under perioden 2015-2016. Särskilt fokus riktades mot
investeringsprojekten Skillingavägen, Thuleparken och cirkulationsplatsen vid Östra
Storgatan. Gnesta kommuns investeringsram år 2016 hade ökat med 37 procent jämfört
med föregående år, vilket föranledde revisorerna att granska huruvida kommunen
säkerställt en ändamålsenlig och effektiv process samt lagenlig hantering och korrekt
redovisning.
Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade tillräcklig styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar. Bedömningen grundades bland annat i att det
saknades tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringsverksamheten. De rutiner som
fanns avseende investeringsverksamheten hade ej fastställts på politisk nivå och det var
otydligt vad som krävdes innan en investering kunde effektueras.
I granskningen konstaterades även att det inte fanns ändamålsenligt systemstöd för
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. Istället användes manuella
sammanställningar i Microsoft Excel. Det uppgavs dock pågå ett arbete med att anskaffa
lämpligt systemstöd.
Vidare fanns inga riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt och slutredovisning av
projekt gjordes endast i begränsad omfattning.
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnade revisorerna följande rekommendationer:
De interna riktlinjer som finns gällande investeringar bör uppdateras och utvecklas. De
bör innehålla information om vilka underlag som krävs för att beslut om investeringar
ska kunna fattas, vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras för att utgöra ett
tillräckligt beslutsunderlag, till vem återrapporteringen ska göras.
-

Rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om omdisponering av
investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid bör införas.

-

Systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa efterlevnad av rutiner och
riktlinjer bör införas. Dessa skulle exempelvis kunna kopplas till nämndens
internkontrollplan.

-

Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas så att det framgår hur ÄTOR över budget ska
hanteras, dvs, godkännas och återrapporteras.

-

Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör av
investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt hur större
avvikelser ska hanteras.
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-

Ett ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör införas.

-

Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.

Den uppföljande granskningen syftar till att granska huruvida de rekommendationer som
lämnades i granskningen 2016 har åtgärdats.
Revisionsfrågor och kontrollfråga,
Granskningen ska besvara följande frågeställningar:
-

Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision hanterats av berörda
nämnder?
Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i tidigare
granskning?

För att besvara revisionsfrågorna följs föregående gransknings kontrollfrågor upp. Dessa
kontrollfrågor är:
-

-

Det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringar på såväl politisk nivå som
på tjänstemannanivå. Det finns rutiner för att säkerställa att dessa efterlevs.
Det finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter
för investeringar.
Det finns rutiner som säkerställer att lagen om offentlig upphandling följs i
investeringsprojekt vid initial upphandling samt vid ändrings- och tilläggsarbeten
(ÄTOR).
Det finns avtal med de leverantörer som anlitas och uppföljning sker att köpta varor och
tjänster är enligt avtal.
Projektkalkyler upprättas och följs upp löpande med kontinuerlig återrapportering till
politisk beslutsnivå.
Det finns ett ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning per projekt.
Projektavslut hanteras korrekt i samband med färdigställande och ekonomisk
uppföljning sker mot förkalkyl.

Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas till att följa upp brister avseende styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar mellan 2016-2019. Granskningen omfattar även ett investeringsprojekt,
projektet Angöring Frejaskolan.
Granskningen genomförs genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag samt genom
intervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner. De personer som har intervjuats inom
ramen för granskningen är:
•
•
•
•
•
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1. Ansvar och befogenheter
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och ska ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet att ta fram
styrdokument för kommunen och att leda och samordna arbetet med översiktlig planering och en
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vidare ska kommunstyrelsen ansvara för utformning och
utveckling av kommunens interna kontroll, upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt verkställa fullmäktiges
beslut om inte fullmäktige beslutat annat. I kommunstyrelsens ansvarsroll för ekonomi och
medelsförvaltning ingår att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom samt
ansvara för kommunens samordnade inköp och upphandling. Styrelsen beslutar på delegation från
kommunfullmäktige om att teckna avtal för verksamheten (av icke-principiell art) som inte binder
kommunen vid större åtaganden än som ryms inom budgetramen. I det övergripande ansvaret för
att samordna kommunens arbete med den översiktliga planeringen ingår planering och
användning av mark och vatten samt att verka för en tillfredsställande infrastruktur.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år rapportera till fullmäktige för hur samtliga verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för bl.a. gatu- och väghållning, gång- och
cykelvägar samt parkförvaltning. Nämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen bidra till fysisk
översiktlig planering. Två gånger om året ska nämnden redovisa till fullmäktige kring fullgörelse av
uppdrag enligt reglemente och genom finansbemyndigande samt uppdrag på delegation.
Samhällsbyggnadsnämnden har befogenhet att genom delegation från kommunfullmäktige teckna
avtal som behövs för verksamheten (av icke-principiell art) som inte binder kommunen vid större
åtaganden än som ryms inom budgetramen samt anta detaljplaner som inte är av principiell
karaktär.
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Iakttagelser och bedömningar
För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga
granskningsrapporten. Därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i
samband med uppföljningen och bedömningar avseende årets granskning.

2.1 Det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringar på
såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå. Det finns rutiner för att
säkerställa att dessa efterlevs.
2.1.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt.
De interna riktlinjer som fanns gällande investeringar var inte tillräckliga, och hade heller
inte beslutats/fastställts på politisk nivå. Vi ansåg att det behövde förtydligas vilka underlag
som krävdes för att fatta beslut om investeringar. Därutöver ansåg vi att det borde framgå
vid vilka beslutstillfällen kalkylerna skulle uppdateras för att utgöra ett tillräckligt
beslutsunderlag. Vi bedömde att detta var särskilt angeläget vid större investeringar. Det
saknades även riktlinjer kring hur uppföljning ska skulle och till vem återrapporteringen
skulle göras. Det borde ha framgått hur avvikelser från budget skulle analyseras och
rapporteras. Det borde även funnits rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut
om omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid. Sådana
rutiner kan med fördel anpassas utifrån projektens storlek. Systemmässiga och manuella
kontroller borde införas för att säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kunde
exempelvis kopplas till kommunstyrelsens internkontrollplan. Investeringspolicyn borde
därefter fastställas av kommunfullmäktige.
2.1.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Vid intervju med konnmunstyrelseförvaltningen framgår att aktuella styrdokument avseende
investeringar och rutiner som säkerställer efterlevnad av styrdokumenten alltjämt saknas.
"Riktlinjer för investeringar" som upprättades 2011-12-06 är inte beslutad av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, utan av ekonomichef. Riktlinjerna beskriver i
allmänna termer hur redovisning, omdisponering inom investeringsbudgeten, uppföljning
och redovisning ska ske i investeringsprojekt. Riktlinjerna är desamma som vid den
ursprungliga granskningen 2016. Det framhålls i intervju att ett nytt ekonomisystem håller
på att implementeras i kommunen, och ambitionen är att nya riktlinjer och rutiner ska
utformas när ekonomisystemet är fullt ut implementerat.
Det uppges i intervju att processen för att äska medel till investeringar är tydlig, dock ej
dokumenterad. Respektive enhetschef äskar medel i budgetprocessen och presenterar
dokumentationen för politiken som prioriterar de investeringar som ska finnas med i
investeringsmedlen för nästkommande år. Äskandena brukar omfatta vilka behov som
enheten har och en intern prioritering av olika projekt. Utformningen av äskandet bestäms
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av respektive enhetschef och det finns ingen enhetlig mall. De stora förvaltningarna så som
barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen ska göra en behovsanalys i
samband med större inköp - det finns dock ingen särskild rutin kopplat till investeringar.
Eftersom det inte finns aktuella riktlinjer och rutiner på varken på tjänstemannanivå eller
politisk nivå kopplade till investeringar finns inget särskilt kontrollmoment i internkontrollplanen kring efterlevnad av riktlinjer och rutiner.
Gällande omdisponeringar anger riktlinjerna att omdisponeringar av investeringsanslag upp
till 500 tkr beslutas av nämnd, omdisponeringar över 500 tkr men under 2,0 mnkr av
kommunstyrelsen och omdisponeringar över 2 mnkr av kommunfullmäktige. Detta framgår
bland annat av Framtidsplanen. Uppföljning av pågående investeringar ska ske till
kommunstyrelsen fyra gånger årligen, i april och oktober samt vid delårsbokslut och
årsbokslut. Enligt riktlinjerna ska slutredovisning ske i samband med delårsbokslut och
årsbokslut. Som bilaga till riktlinjerna finns även en blankett för nyinvesteringar och
reinvesteringar i vilken bl.a. tidplan, investeringssumma, driftkostnader och ansvarig för
investeringen ska anges.
Iakttagelser rörande brister i investeringsriktlinjerna kvarstår därmed från den ursprungliga
granskningen. Det framgår inte vilka beslutsunderlag som ska bifogas inför beslut,
detaljgraden på kalkylunderlagen eller hur ofta dessa ska uppdateras. Investeringsriktlinjerna omfattar inte heller hur slutredovisningen ska vara utformad, hur efterlevnad av
styrdokument ska säkerställas, eller ingående hur omdisponering/tilläggsäskanden av
investeringsmedel ska ske. Vidare framgår i intervju med samhällsbyggnadschef och
planeringschef att det finns en ambition om att ta fram specifika rutiner avseende
exploateringsverksamheten. Gnesta kommun har haft begränsad erfarenhet av att driva
exploateringsprojekt tidigare, men under de senaste åren uppges flera exploatörer ha visat
intresse och projekten har blivit större. Exempelvis lyfts Frösjö Strand fram som ett exempel
på större exploateringsprojekt där kommunen drivit utbyggnad av gator och VA. Det saknas
dock rutinbeskrivning för hur större exploateringsprojekt ska genomföras. Därför avser man
ta fram en övergripande rutin som hanterar genomförandet av exploateringsprojekt.

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
De interna riktlinjerna som finns gällande investeringar är varken aktuella eller tillräckliga
och har ej beslutats/fastställts på politisk nivå. Det behöver förtydligas vilka underlag som
krävs för att fatta beslut om investeringar. Det bör även framgå vid vilka beslutstillfällen
kalkylerna ska uppdateras för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag. Vi anser att detta är
särskilt angeläget vid större investeringar och projekt. Vidare saknas riktlinje för hur
exploateringsprojekt bör hanteras och kommunen saknar erfarenhet att genomföra större
exploateringsprojekt.
Det saknas även riktlinjer kring hur uppföljning ska ske och till vem återrapporteringen ska
göras. Det bör framgå hur avvikelser från budget ska analyseras och rapporteras. Det bör
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även finnas rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om omdisponering av
investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid. Rutinerna kan med fördel
anpassas utifrån projektens storlek.
Vi rekommenderar att systemmässiga och manuella kontroller införs för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas till kommunstyrelsens
internkontrollplan. Därutöver rekommenderar vi att investeringsriktlinjerna revideras och att
en särskild exploateringsriktlinje upprättas. Båda styrdokumenten bör fastställas av
kommunfullmäktige.

2.2 Det finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av
projekt och tidpunkter för investeringar.
2.2.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.
Det gjordes en rad överväganden vid investeringar och kommunstyrelsen gavs möjlighet att
ta del av information och ställa frågor kring de investeringsäskanden som fanns innan
beslut fattades. Det gick dock inte att genom de underlag vi tog del av ta ställning till de
prioriteringar som gjorts. Det saknades nyttobeskrivningar och beskrivningar av
alternativkostnader. Det saknades även tillräckliga kalkyler bifogade beslutsunderlagen. En
viktig del i processen inför beslut om investeringar är de diskussioner som förs mellan
politiker och tjänstemän. Det fanns möjlighet att ställa frågor och be om kompletterande
information. Vår uppfattning var att dialogen mellan politiker och tjänstemän var viktig för
förståelsen, men processen borde formaliseras ytterligare.
2.2.3 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Enligt intervjuer med ekonomiavdelningen ska enhetschef inhämta investeringsbehov från
avdelningschef. Enheternas investeringsbehov ska sammanställas av ekonomiavdelningen
och sedan presenteras för kommunens fyra presidier. Därefter skrivs investeringarna in i
Framtidsplanen och beslutas i respektive nämnd i oktober, i kommunstyrelsen i november
och slutligen i kommunfullmäktige i december.
När övergripande underlag har erhållits från respektive nämnd är det upp till respektive
förvaltning att göra konsekvensbeskrivningar av investeringarna som äskats. Det finns
emellertid inget krav på utformning ifråga om konsekvensbeskrivningar. Man skriver fram
investeringarna till respektive nämnd — både detaljbeskrivningar och igångssättningsbeslut
(även kallat ianspråktagande i Gnesta kommun). Beslut om investeringsvolym fattas för
hela planperioden och för enskilda år.
I Framtidsplanen framgår vilka ianspråktaganden som ska prioriteras under planperioden.
Under 2019 ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till
respektive nämnd inför ianspråktagande och investeringar överstigande 500 tkr ska även

8

Revisionsrapport

vidare till kommunstyrelsen. Om beslut om ianspråktagande av investeringsmedel saknas
vid årets slut förfaller dessa för användning vid årsskiftet. För pågående investeringar där
gamla beslut fattats är det ibland varit nödvändigt att gå in och fatta beslut om omfördelning
av medel. Detta sker enligt kommunens investeringsriktlinjer.
Enligt Framtidsplanen 2019-2021 är investeringsvolymen för perioden 486 mnkr, varav 83
mnkr avser den skattefinansierade verksamheten. lnvesteringsnivåerna för planperioden
redovisas per nämnd. I bilaga till Framtidsplanen redovisas även enskilda investeringar per
nämnd. Utöver nämnda investeringar planerar kommunen att påbörja och fullfölja sju
exploateringsprojekt. Den samlade bedömningen för exploateringsprojekten är att
intäkterna kommer överstiga kostnaderna under perioden 2019-2021. Det framhålls dock
under intervju med planeringschef att det inte finns någon uttalad politisk ambition att
exploateringsverksamheten ska generera överskott till kommunen.
Återrapportering till nämnd sker i april, augusti och december. Ekonomisystemet som håller
på att implementeras är tänkt att automatisera uppföljningsprocessen. För närvarande
uppges att uppföljningsprocessen präglas av manuell hantering. I det nya ekonomisystemet
kan förvaltningen beställa rapporter avseende investeringar och respektive nämnd kan följa
progressionen månatligen. Teknisk chef låter under intervju meddela att det finns önskemål
om mer politisk styrning med fler beslutspunkter.

2.2.3 Angöring Frejaskolan
Trafiksituationen kring Frejaskolan hade varit föremål för diskussion under många år innan
beslut om investeringen gjordes. Sex projekt har hanterats tillsammans och varit föremål för
samma upphandling. I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om budget för
respektive projekt. Det totala investeringsbeloppet som kommunfullmäktige beslutade om
uppgick till 6,5 mnkr. Det anges att syftet är förbättrad miljö och trafiksäkerhet avseende
angöring med bil och buss vid Frejaskolan. Se tabell nedan för specifikation.
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Tabell 1: Ursprungligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige för delprojekt Angöring
Frejaskolan.
Delprojekt
Angöring
Frejaskolan
(tkr)
2015

2016

2017

Tot

1 300

300

0

1 600

0

2000

0

2000

0

855

0

855

0

1 300

0

1 300

Projekt

Angöring Frejaskolan
GC-väg V:a
Storgatan- Nygatan
GC-väg Tingshusg. Skillingg.
GC-väg Tingshusg. Frejav.
GO-väg Bygdev.

0

150

600

750

Tot

1 300

4 605

600

6505

I beslut som vi har tagit del från Trafikverket i november 2016 godkändes bidrag till GC-väg
Tingshusgatan - Skillingagatan om 525 tkr, Angöring Frejaskolan med 1,6 mnkr, GO-väg
Tingshusgatan - Frejavägen med 750 tkr, GC-väg Västra Storgatan - Nygatan med 1 159
tkr. Totalt uppgår bidragsbeloppet för projekten till 4 025 tkr. Trafikverket hade redan 201412-11 godkänt principutformningen och omfattningen av projektet 2014-12-11.
Den totala budgeten för angöring var 6 505 tkr exklusive de beviljade medlen från
Trafikverket om 4 025 tkr, totalt 10 530 tkr.
Vi har inte tagit del av något kalkylunderlag som användes vid beredning inför ursprungligt
investeringsbeslut. Enligt uppgift har investeringsekonomin diskuterats på KSordförandeberedningar inför framskrivning av beslut. Delprojekten som rör GC-vägar ska ha
grundat sig i på prognos i kommunens cykelplan, senast reviderad i april 2014. I
cykelplanen ges en nyttobeskrivning av behovet av de föreslagna GO-vägarna och en
översiktlig formel hur prognosticerad kostnad har beräknats.
Äterrapportering av projektet har skett till planeringsutskottet. I minnesanteckningar från
planeringsutskottet 2015-08-31 anges att byggstart Frejaskolan sker 2016. I
minnesanteckningar från 2016-08-24 framgår att upphandlingen för projektet har blivit
försenad. Även om arbetet officiellt påbörjades i december 2016 så inleddes det faktiska
arbetet i mars 2017. Enligt uppgift blev projektet försenat på grund av för hög
arbetsbelastning för tjänstemän. Nämnden har tagit del av återrapportering om projektet
Angöring Frejaskolan vid delårsrapportering och årsredovisning. 1 årsredovisning för
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samhällsbyggnadsnämnden 2017 framgår att arbetet har försenats på grund av samordning
med Vattenfalls arbete med att förnya elledningar.

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
I likhet med granskningen 2016 anser vi att processen kring prioritering av projekt och
politisk behandling bör formaliseras. Inga styrdokument avseende detta har antagits sedan
föregående granskning. Vi noterar dock att prioritering av projekt sker i Framtidsplanen
samt att återrapportering till berörda politiker har skett avseende projektet Angöring
Frejaskolan. Däremot har vi inte tagit del av ursprungligt kalkylunderlag avseende projektet
Angöring Frejaskolan.

2.3 Det finns rutiner som säkerställer att lagen om offentlig upphandling
följs i investeringsprojekt vid initial upphandling samt vid ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTOR).
2.3.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.
Det fanns en policy för upphandling som avsåg alla former av upphandling. Vår uppfattning
var att policyn hade efterlevts för de granskade projekten. Vår bedömning var att rutinerna
kring ÄTOR kunde stärkas. Det fanns inga rutiner som angav hur ÄTOR över budget skulle
hanteras, dvs, godkännas och återrapporteras. Vi ansåg att detta borde regleras i
investeringsriktlinjerna.
2.3.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Bedömningen från 2016 grundade sig bland annat på att det fanns en policy för
kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn har inte reviderats sedan förra
granskningen. Upphandlingspolicyn anger att lagen om offentlig upphandling gäller för all
upphandling och att ramavtal ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Direktupphandling
får endast användas om det saknas ramavtal och om värdet understiger den fasta
beloppsgräns som anges i LOU. Ansvar för den eller de upphandlingar som sker i samband
med investeringar har varje förvaltningschef. Vid upphandling ska upphandlingsfunktionen
på konnmunstyrelseförvaltningen kontaktas. Ekonomienheten finns också med som stöd i
processen. Avrop från befintliga ramavtal följer delegationsordningen. Beslut att godkänna
ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR) följer delegationsordningen som finns i kommunen.
Enligt uppgift är det vanligast att projektledare signerar och godkänner ÄTOR. Det finns
ingen särskild rutin för hur ÄTOR ska hanteras inom kommunen.
I samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för både 2018 och 2019 var ett av
kontrollområdena att säkerställa konkurrensutsättning vid upphandling. Kontrollmetoden
innebär att minst 2-3 anbud ska finnas vid upphandling.
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I intervju med ekonomiavdelningen framgår att omfördelning inom ett investeringsprojekt
sker av projektledare - det beror dock på om projektet har ett eller flera projektnummer i
redovisningen. Ifall omfördelningen avser ett projekt med fler projektnummer så måste
ansökan om omfördelning ske enligt kommunens investeringsriktlinje.
Enligt uppgift brukar 10-20 procent läggas på budgeten för ÄTOR. Det är dock
projektledarens ansvar att ekonomin följs, ÄTOR inkluderat. Större ÄTOR diskuteras på
planeringsutskottet som är ett beredande organ bestående av samhällsbyggnadsnämndens
och kommunstyrelsens presidium, teknisk chef, planeringschef, sannhällsbyggnadschef
samt kommunchef. Även andra tjänstemän, exempelvis projektledare, kan även bjudas in
till planeringsutskottet.
2.3.3 Angöring Frejaskolan
I tilldelningsbeslut underskrivet av ordförande för samhällsbyggnadsnämnden november
2016 framgår att tre anbud har inkommit och valet fallit på entreprenören, Skanska Asfalt &
Betong AB, med lägst sammanräknad anbudssumma, 8,4 mnkr. Avtal mellan kommunen
och entreprenören finns som är undertecknat mars 2017 och i detta anges att
entreprenadstart är november 2016 och i sin helhet ska vara färdigställd september 2017.
Förutom Skanska har en rad andra entreprenörer varit delaktiga i projektet, bl.a. för
projektledning och projektering.
Godkända ÄTOR från entreprenören uppgår till 1 088 tkr. Vi har tagit del av två
sammanställningar av ÄTOR från Skanska som omfattar flertalet punkter. För många poster
går det inte att urskilja vad ÄTOR:na avser och vi har inte tagit del av en specifikation över
posterna i sammanställningarna. Enligt uppgift berodde ÄTOR på nödvändiga
tilläggsarbeten som inte hade identifierats vid projektering, Vi har inte kunnat se att ÄTOR
har behandlats/rapporterats till nämnd eller planeringsutskottet.

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Det finns en policy för upphandling som avser alla former av upphandling. Vår uppfattning
är att policyn har efterlevts i projektet Angöring Frejaskolan. Vi anser att rutinerna kring
ÄTOR kan stärkas, eftersom det inte finns en särskild rutin för ÄTA-hanteringen eller
uppdaterad investeringsriktlinje som behandlar ÄTA-hanteringen. Det finns inga rutiner som
anger hur ÄTOR över budget ska hanteras, dvs, godkännas och återrapporteras. Däremot
finns ett informellt tillvägagångssätt. Vi rekommenderar att ÄTA-hanteringen antingen bör
hanteras i en särskild ÄTA-rutin där beslutsgången förtydligas, alternativt integreras i en
uppdaterad investeringsriktlinje.
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2.4 Det finns avtal med de leverantörer som anlitas och uppföljning sker
att köpta varor och tjänster är enligt avtal.
2.4.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.
Det fanns vid tillfället ingen rutin som säkerställer att upphandlad vara eller tjänst
överensstämmer med avtalad vara eller tjänst till rätt kvantitet och pris. Däremot fanns
generella riktlinjer för upphandling och attest av fakturor.
Vi kunde inte identifiera några fakturor som inte var tillhöriga projektet. Vi har inte heller
identifierat några fakturor som attesterats felaktigt eller inte varit i överensstämmelse med
avtal.

2.4.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Det är kommunens generella riktlinjer för upphandling och attest av fakturor som gäller för
investeringsprojekt och som ska säkerställa att upphandling sker korrekt samt att kontroller
av leverantörsfakturor sker.
Avtalsefterlevnad upplevs inte av de intervjuade vara något problem. Det är en liten
kommun med få projekt per person. Det gör att det är enkelt vid attest av inkommande
fakturor att veta att det är rätt kvalitet och kvantitet till rätt pris eftersom varje projektledare
endast hanterar ett fåtal projekt. Vidare anges att det finns ramavtal som täcker rådande
behov. För att stärka inköpskompetensen har avtal ingåtts med Telge Inköp. Bland annat
finns en inköpssamordnare från Telge Inköp som ansvarar för upphandlingar och inköp.
Rutiner och riktlinjer kopplat till inköp ska därför tas från Telge Inköp, eftersom de är
utförare.
För närvarande görs ingen kontroll av avtalstrohet i internkontrollplanen. Däremot görs en
leverantörskontroll i ekonomisystemet. I det nya ekonomisystemet ska Spend-analyserl
genomföras med hjälp av Telge Inköp.
Kontroller av avtalstrohet sker sporadiskt för närvarande. Teknisk chef gör bland annat
stickprov på inköp, men det finns ingen rutin som säkerställer hur ofta stickprov ska göras
samt av vilka inköp. Vidare finns inget krav på dokumentation avseende
stickprovskontrollerna. Om fel upptäcks är det vanligt att man åtgärdar det, utan att
dokumentera processen. Teknisk chef har dock satt upp instruktioner om vilka leverantörer
tjänstepersoner inom tekniska verksamheten får beställa från.

Analyserar en organisations inköps- och leverantörsmönster. Genom spendanalysen
åskådliggörs hur stor den totala inköpsvolymen är och hur den är fördelade på olika
inköpsområden.

1

13

Revisionsrapport

2.4.3 Angöring Frejaskolan
Fakturor har inkommit tillhöriga projektet motsvarande 6,0 mnkr. Huvuddelen av beloppet
avser Skanska, 5,4 mnkr.
Enligt uppgift finns ingen attestförteckning för investeringar utan respektive enhetschef
attesterat och anger vem som ska vara granskande part. Detta förfarande är dock inte
dokumenterat i riktlinje eller annat styrdokument. Vi har således inte kunnat kontrollera
attest av fakturorna. Inga övriga avvikelser identifierades för fakturorna i stickprovet.
Bedömning
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Den generella riktlinjen för upphandling och attest av fakturor har inte reviderats.
Vi har inte kunnat identifiera några fakturor som inte var tillhöriga projektet. Då ingen
attestförteckning finns för attestering av fakturor hänförliga till investeringsprojekt har vi inte
kunnat verifiera att korrekt attestering har skett för projektet. Vi rekommenderar att
investeringsprojekt omfattas av attestförteckning för att säkerställa spårbarhet i
godkännande av fakturerade kostnader.

2.5 Projektkalkyler upprättas och följs upp löpande med kontinuerlig
återrapportering till politisk beslutsnivå.
2.5.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.
Ekonomiska kalkyler av varierande kvalitet hade upprättats. Vi ansåg att det borde framgå
av riktlinjerna vilken information och vilken detaljeringsnivå som krävdes i
investeringsprojekt. Vidare ansåg vi att det borde anges vid vilka beslutstidpunkter kalkylen
måste upprättas. De ekonomiska kalkylerna som låg till grund för de initiala besluten är i de
granskade projekten var på en övergripande nivå. Vi ansåg att den ekonomiska
informationen borde utvecklas vartefter projekten fortskrider för att ytterligare förbättra
beslutsunderlagen och öka spårbarheten för nämnden och kommunstyrelsen.
Den återrapportering som skedde till nämnden var ej formaliserad. Vi ansåg att det av
investeringsriktlinjerna borde framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt hur större
avvikelser ska hanteras. Vi föreslog även att den muntliga föredragning som skedde kunde
kompletteras med regelbunden dokumenterad uppföljning.
2.5.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
I investeringsriktlinjen finns som bilaga en blankett som ska användas för nyinvesteringar och
reinvesteringar (över 500 tkr) vid framskrivning till respektive nämnd och därefter till
kommunstyrelsen. i blanketten ska en översiktlig kalkyl över driftkostnader för investeringen. Innan

14

Revisionsrapport

ett projekt tas upp för ianspråktagande i Gnesta kommun presenteras projektkalkyler. Det finns
dock ingen mall för hur dessa kalkyler ska upprättas. Det uppges i intervjuer att det är
förhållandevis ovanligt att driftskostnadskonsekvenser beaktas. Däremot anges att det är vanligt att
avskrivningstider redovisas, om det är ett projekt med flera underprojekt samt om investeringen
förväntas få verksamhetsmässiga konsekvenser. Vidare framhålls att ett förbättringsområde är att
jämföra för- och efterkalkyler. De som ansvarar för att upprätta kalkylerna är anställda under
ansvarig förvaltning. Det finns en ambition om att anställa en projektcontroller som kan göra
homogena kalkyler.
Det framhålls vid intervjuer att tekniska verksamheten har en rutin att hålla ett startmöte efter
ianspråktagandet. Vid startmötet framställs en faktureringsplan utifrån den beslutade kalkylen.
Budget, ÄTOR och mängdförteckning uppdateras vid byggmöten. I vissa projekt har även separata
ekonomimöten hållits. Det finns dock inga rutiner för hur detta ska ske.
1 planeringsutskottet, i vilket kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier ingår,
sker uppföljning av större investeringsprojekt. Planeringsutskottets möten protokollförs.
Föredragning kan även ske för kommunstyrelsen vid avvikelser.
2.5.3 Angöring Frejaskolan
Vi har inte tagit del av någon ursprunglig kalkyl för projektet. Enligt projektledare har inga
uppdaterade kalkyler tagits fram under processen. Vidare har projektledare meddelat att
den enda slutkalkyl som finns att tillgå är den översiktliga sammanställningen av kostnader
som skickades in till som slutredovisning till Trafikverket.
Återrapportering av projektet till samhällsbyggnadsnämnden har skett i samband med
delårsrapportering och årsbokslut. Vi har även tagit del av protokoll från planeringsutskottet
som visar att projektet återrapporterats.
I tabell nedan visas utfallet av projektet vilket totalt var en negativ budgetavvikelse med 1,4
mnkr. Enligt uppgift hanterades alla fakturor i ett av delprojekten. Sammanställningen är
exklusive de bidrag om 3,5 mnkr som erhölls från Trafikverket. Underskottet hanterades
genom omfördelning av investeringsmedel då det fanns ett överskott på nämndnivå på 4,4
mnkr.
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Tabell 2: Budget och utfall av delprojekt Angöring Frejaskolan.
Delprojekt
Angöring
Frejaskolan
(tkr)
Beslut i
budget

Utfall t.o.m.
2018-12-31

Avvikelse/återstår
av budget

1 600

6 942

-5 342

2000

609

1 391

855

12

843

1 300

367

933

GO-väg Bygdev.

750

18

732

Totalt

6 505

7939

-1 443

Projekt
Angöring Frejaskolan
GO-väg V:a
Storgatan- Nygatan
GO-väg Tingshusg. Skillingg.
GO-väg Tingshusg. Frejav.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Det finns ingen riktlinje som säkerställer att enhetliga och korrekt utformade ekonomiska
kalkyler upprättas - varken för- eller efterkalkyler. Vidare finns ingen rutin kring jämförelse
mellan för- och efterkalkyler.
Vi vidhåller därför vår rekommendation från 2016 att investeringsriktlinjerna inkluderar
vilken utformning kalkyler bör ha för att godtas som beslutsunderlag samt vid vilka
beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras. Detta skulle även kunna kompletteras med en
tillhörande mall. De ekonomiska kalkylerna som låg till grund för de initiala besluten är i
Angöring Frejaskolan på en övergripande nivå.
Den återrapportering som sker till nämnden är fortfarande ej formaliserad. Vi
rekommenderar därför att investeringsriktlinjerna bör behandla hur återrapportering bör ske
samt hur större avvikelser ska hanteras.
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2.6 Det finns ett ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och
redovisning per projekt.
2.6.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt.
Det fanns inget ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning av
investeringsprojekt. Den uppföljning som skedde var genom manuella sammanställningar i
Microsoft Excel. Det saknades även riktlinjer för hur uppföljningen skulle struktureras för att
vara ändamålsenlig. Kommunen var vid tidpunkten medveten om behovet och ett arbete
med att anskaffa lämpligt systemstöd pågick.
2.6.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Ett nytt ekonomisystem håller på att implementeras. Ekonomiavdelningen har haft problem
med implementeringen av ekonomisystemet och framför allt är det implementeringen av
projektmodulen som har tagit tid. I nuläget tillämpas samma uppföljning som i granskningen
2016, dvs, att projektredovisning sker genom manuell hantering utifrån investeringsprojektnummer. Redovisning av projekt innefattar utfall, budget och prognoser. Tanken med
det nya systemet är dels att kunna kombinera den ekonomiska redovisningen och projektstyrningen inom investerings- och exploateringsprojekt, och dels att minska handpåläggningen. Syftet är bland annat att kunna redovisa en aktuell lägesrapport i enskilda projekt
på ett systematiskt sätt. Förvaltningen uppger att den uppföljning som skett haft en
eftersläpning.
Den formella uppföljningen av investerings- och exploateringsprojekt sker i årsredovisning
och delårsredovisning med beskrivning av respektive projekt och ekonomisk redovisning.
Därutöver har enskilda investeringsprojekt följts upp i planeringsutskottet och vid intresse
har uppföljning skett i samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen. Detta
uppges dock inte ha varit vanligt förekommande.
Bakgrund till fördröjning av systemstöd
Enligt uppgifter från ekonomichefen beror fördröjningen av erforderligt systemstöd på flertal
faktorer.
Under våren 2017 genomfördes enligt uppgift arbetet med upphandling av det nya
ekonomisystemet. Främsta fokus var en väl fungerande modul som möjliggör effektivare
och säkrare projekt/investeringsredovisning samt uppföljning. Tidigt 2018 var resultatet av
upphandlingen klar och leverantören Unit 4 valdes med systemet UBW (Unit 4 Business
World). Arbetet med implementeringen påbörjades under våren 2018. I projektgruppen
deltog personal från samhällsbyggnadsförvaltningen som följd av att förvaltningen driver
större delen av kommunens projekt/större investeringar. Under sommaren 2018
avstannade dock implementeringen mot bakgrund av att en nyckelperson i projektgruppen
avslutade sin anställning. Tidigare hade externa konsulter anlitats, varför kommunen valde
att teckna avtal om konsulthjälp för att implementera ekonomisystemet. Projektet blev enligt
uppgift mer tidskrävande och komplext än vad som var beräknat. Därför valde kommunen
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att prioritera de delar i systemet som avsåg driften (löpande ekonomisk hantering och
ekonomisk uppföljning av nämndernas verksamheter) framför en projektmodell.
Under våren 2018 tog kommunens ledningsgrupp beslut om att en övergripande
projektmodell — Projektil — skulle implementeras och tillämpas. Denna modell är fristående
från ekonomisystemet men används för att säkerställa styrning och administration kring
kommunens större projekt. Vi har även tagit del av de parallella processerna avseende
projekt och investeringar som finns beskrivna i processflöde. Även riktlinjer för möten och
progression av projekten har utarbetats enligt RAG-principen (Red, Amber, Greentrafikljussymboliken).
Enligt uppgift planeras nya investeringsriktlinjer (utifrån systemstödet) att antas under våren
2020.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
Det finns fortfarande inget ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning av
investeringsprojekt. Den uppföljning som sker är genom manuella sammanställningar. Den
manuella hanteringen riskerar att leda till felaktig redovisning av projekt. Kommunen håller
på att implementera ett nytt ekonomisystem med tillhörande projektmodul och förhoppningen är att detta ska underlätta systematisk och korrekt redovisning av projekt framgent.

2.7 Projektavslut hanteras korrekt i samband med färdigställande och
ekonomisk uppföljning sker mot förkalkyl.
2.7.1 Bedömning från 2016
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt.
Det fanns inga riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt. Vi rekommenderade att det
skulle tas fram. Vår bedömning var dock att den slutrapport som upprättats för Thuleparken
var tillräcklig. Det fanns en ekonomisk uppföljning samt förklaringar till avvikelser och en
genomgång av de ändrings- och tilläggsarbeten som uppkommit. Det fanns även en
beskrivning av hur projektet förändrats över tid.
2.7.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen
Det saknas fortfarande riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt. "Riktlinjer för
investeringar' som upprättades 2011-12-06 innehåller en beskrivning av vad syftet med
slutredovisning är, samt att slutredovisningen av enskilda projekt ska redogöras för i
samband med delårsrapport och årsbokslut. Det beskrivs emellertid inte vad slutredovisning
av projekt bör innehålla (exempelvis förklaringar till avvikelser mot initial budget,
redogörelse av ändrings- och tilläggsarbeten, beskrivning av ursprunglig ambition jämfört
med slutgiltigt resultat, lärdomar till framtida liknande projekt etc.).
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Vid intervjuer uppges att slutredovisning sällan upprättas och att när det sker så tillämpas
inte en systematisk metodik. Det förekommer dock att politiker efterfrågar dragningar från
ansvariga tjänstepersoner om enskilda projekts avvikelser mot budget och tidplan.
2.7.3 Angöring Frejaskolan
Slutrapport uppges inte vara utförd ännu trots att projektet färdigställdes 2018.
Bedömning
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
Det saknas fortfarande en specifik riktlinje för uppföljning av investeringsprojekt.
Investeringsrutinen som upprättades 2011 beskriver endast att slutredovisning ska ske och
vid vilka beslutstillfällen, men vilken typ av information som slutredovisningen ska innehålla
framgår ej. Således finns brister i den befintliga investeringsrutinen avseende
slutredovisning.
Vår stickprovskontroll av projektet Angöring Frejaskolan indikerar att rutinen ej följs,
eftersom slutredovisning inte skett trots att projektet avslutades 2018. Vi rekommenderar att
en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem som ansvarar
för att slutredovisning sker samt vad slutredovisningen ska innehålla. Detta skulle även med
fördel kunna kompletteras med en tillhörande mall för slutredovisning.

3. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning bedömer vi att revisorernas synpunkter till följd av
granskningen 2016 inte har hanterats av berörda nämnder, samt att åtgärder ej vidtagits för
att komma tillrätta med de brister som konstaterades i den tidigare granskningen.
Bedömningen bygger på att inga nya riktlinjer eller tillvägagångssätt avseende styrning och
kontroll över investeringar och projekt har förändrats sedan föregående granskning. Vi har
dock noterat att förvaltningen arbetar med att implementera ett nytt ekonomisystem och att
nya ska riktlinjer tas fram.
;edörnningar av kontrollfrågor
Bedömningen av revisionsfrågorna är baserad på de enskilda bedömningarna av de sju
kontrollfrågorna. Nedan sammanfattas våra bedömningar av respektive kontrollfråga.
Kontrollfråga
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Det finns tydliga
styrdokument och riktlinjer
för investeringar på såväl
politisk nivå som på
tjänstemannanivå. Det finns
rutiner för att säkerställa att
dessa efterlevs.

Ej uppfyllt
De interna riktlinjerna som finns gällande investeringar är varken
aktuella eller tillräckliga och har ej beslutats/fastställts på politisk
nivå. Det behöver förtydligas vilka underlag som krävs för att
fatta beslut om investeringar. Vidare saknas riktlinje för hur
exploateringsprojekt bör hanteras och kommunen saknar
erfarenhet att genomföra större exploateringsprojekt. Det saknas
även riktlinjer kring hur uppföljning ska ske och till vem
återrapporteringen ska göras.

Det finns en ändamålsenlig
politisk behandling och
prioritering av projekt och
tidpunkter för investeringar.

Delvis uppfyllt
1 likhet med granskningen 2016 anser vi att processen kring
prioritering av projekt och politisk behandling bör formaliseras.
Inga styrdokument avseende detta har antagits sedan
föregående granskning. Vi noterar dock att prioritering av projekt
sker i Framtidsplanen samt att återrapportering till berörda
politiker har skett avseende projektet Angöring Frejaskolan.
Däremot har vi inte tagit del av ursprungligt kalkylunderlag
avseende projektet Angöring Frejaskolan.

Det finns rutiner som
säkerställer att lagen om
offentlig upphandling följs i
investeringsprojekt vid initial
upphandling samt vid
ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTOR).

Det finns avtal med de
leverantörer som anlitas
och uppföljning sker att
köpta varor och tjänster är
enligt avtal.
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Delvis uppfyllt
Det finns en policy för upphandling som avser alla former av
upphandling. Vår uppfattning är att policyn har efterlevts i
projektet Angöring Frejaskolan. Vi anser att rutinerna kring
ÄTOR kan stärkas, eftersom det inte finns en särskild rutin för
ÄTA-hanteringen eller uppdaterad investeringsriktlinje som
behandlar ÄTA-hanteringen. Det finns inga rutiner som anger hur
ÄTOR över budget ska hanteras, dvs, godkännas och
återrapporteras. Däremot finns ett informellt tillvägagångssätt.

0
0
0

Delvis uppfyllt
Den generella riktlinjen för upphandling och attest av fakturor har
inte reviderats. Vi har inte kunnat identifiera några fakturor som
inte var tillhöriga projektet. Då ingen attestförteckning finns för
attestering av fakturor hänförliga till investeringsprojekt har vi inte
kunnat verifiera att korrekt attestering har skett för projektet.
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Projektkalkyler upprättas
och följs upp löpande med
kontinuerlig
återrapportering till politisk
beslutsnivå.

Delvis uppfyllt
Det finns ingen riktlinje som säkerställer att enhetliga och korrekt
utformade ekonomiska kalkyler upprättas - varken för- eller
efterkalkyler. Vidare finns ingen rutin kring jämförelse mellan föroch efterkalkyler.
De ekonomiska kalkylerna som låg till grund för de initiala
besluten är i Angöring Frejaskolan är på en övergripande nivå.
Den återrapportering som sker till nämnden är fortfarande ej
formaliserad.

Det finns ett ändamålsenligt
systemstöd för uppföljning
och redovisning per projekt.

Ej uppfyllt
Det finns fortfarande inget ändamålsenligt systemstöd för
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. Den
uppföljning som sker är genom manuella sammanställningar.
Den manuella hanteringen riskerar att leda till felaktig
redovisning av projekt. Kommunen håller på att implementera ett
nytt ekonomisystemet med tillhörande projektmodul och
förhoppningen är att detta ska underlätta systematisk och korrekt
redovisning av projekt framgent.

Projektavslut hanteras
korrekt i samband med
färdigställande och
ekonomisk uppföljning sker
mot förkalkyl.

Ej uppfyllt
Det saknas fortfarande en specifik riktlinje för uppföljning av
investeringsprojekt. Investeringsrutinen som upprättades 2011
beskriver endast att slutredovisning ska ske, men vilken typ av
information som slutredovisningen ska innehålla framgår ej.
Vår stickprovskontroll av projektet Angöring Frejaskolan indikerar
att rutinen ej följs, eftersom slutredovisning inte skett trots att
projektet avslutades 2018.
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4. Rekommendationer
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
•

•
•
•
•

•
•
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Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas till
kommunstyrelsens internkontrollplan.
Att revidera investeringsriktlinjerna och upprätta en särskild riktlinje för
exploateringsprojekt. Båda bör därefter fastställas av kommunfullmäktige.
Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där beslutsgången
förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje.
Att investeringsprojekt omfattas av attestförteckning för att säkerställa spårbarhet i
godkännande av fakturerade kostnader.
Att i investeringsriktlinjerna inkluderar vilken utformning kalkyler bör ha för att godtas
som beslutsunderlag samt vid vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras. Detta
skulle även kunna kompletteras med en tillhörande mall.
Att investeringsriktlinjerna behandlar hur återrapportering bör ske samt hur större
avvikelser ska hanteras.
Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem
som ansvarar för att slutredovisning sker samt vad slutredovisningen ska innehålla.
Detta skulle även med fördel kunna kompletteras med en tillhörande mall för
slutredovisning.
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Bilaga - Granskad dokumentation
(urval)
Ansökning statlig medfinansiering utbetalning, Trafikverket, slutrapport för Angöring Freja
Kontrakt, entreprenad Angöring Frejaskolan, underskriven 2017-03-20
Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad 2017-04-24
Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad 2018-09-26
Delårsrapport kommunövergripande 2015
Delårsrapport kommunövergripande 2016
Delårsrapport kommunövergripande 2017
Delårsrapport kommunövergripande 2018
Delårsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2015
Delårsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2016
Delårsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2017
Delårsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2018
Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp, samt starttillstånd, Trafikverket, 2016-11-04
Framtidsplan 2015-2018 kommunövergripande. antagen av KF 2015-11-16
Framtidsplan 2017-2019 kommunövergripande. antagen av KF 2016-11-14
Framtidsplan 2019-2021 kommunövergripande, antagen av KF 2018-12-17
Framtidsplan 2016-2018 för samhällsbyggnadsnämnden, antagen av SN 2016-01-27
Framtidsplan 2017-2019 för samhällsbyggnadsnämnden, antagen av SN 2016-12-21
Framtidsplan 2019-2021 för samhällsbyggnadsnämnden, antagen av SN 2019-02-13
Gång- och cykelplan för Gnesta kommun, 2014-04-02
Minnesanteckningar från sammanträde i planeringsutskottet, 2017-05-15
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02: Ianspråktagande av investeringsmedel för
Gata/Park 2016
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-22: Ianspråktagande av investeringsmedel för
Gata/Park 2017
Protokoll kommunstyrelsen 2016-03-14: Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2016
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-24: Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017
Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017,
kommunstyrelseförvaltningen 2017-03-08
Riktlinjer för investeringar, antagen ekonomichef 2011-12-06
Sammanställning Skanska, ändrings- eller tilläggsarbeten
Upphandlingspolicy, antagen av KF 2013-05-13
Årsredovisning kommunövergripande 2017
Årsredovisning kommunövergripande 2017
Årsredovisning kommunövergripande 2018
Årsredovisning samhällsbyggnadsnämnden 2017
Årsredovisning samhällsbyggnadsnämnden 2018
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2019-09-17

Tobias Bjöörn

Per Larson

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplanen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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