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§ 22
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS 
2020.010)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda 
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 
Akten
Revisorerna
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport granskning av 
investeringsprocessen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och 
berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen. De 
kontrollmål som ingått i granskningen är; 

 Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.
 Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, 

planering, beslut och genomförande av investeringar.
 Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning avseende investeringsprocessen, både vad avser planering 
och genomförande.

 Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att 
de ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig 
information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera 
detsamma.

 Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av 
projekten säkerställs.

Granskningen har genomförts av ett externt revisionsbolag.
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Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-01-21. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Revisionens synpunkter
Revisionen har inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 
tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens synpunkter. Historiskt har inte detta 
hanterats korrekt. Införandet av projektstyrningsverktyget Antura har medfört att all 
dokumentation som rör ett projekt samlas i en katalogstruktur direkt under 
respektive projekt och detta ger en komplett överblick över projektet och att alla 
ingående dokument och beslut som krävs syns tydligt.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och övriga berörda 
nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt och ser att resultatet av införandet av 
projektverktyget Antura för investeringsprojekt underlättar den interna kontrollen av 
kommunens investeringsprocess.

Revisionens rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem som 
uppfyller de kriterier som beskrivs i projektbeställningen.

 Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens rekommendationer. Kommunen 
kommer att upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem samt 
ser till att uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna ses över.

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Revisionsrapport
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KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av investeringsprocessen
Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte attbedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen.

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen
och övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklþ ittt"- tontroll vad gäller
kommunens investeringsprocess.

Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser:

Kommentar

Det finns fastställda
riktlinjer och rutinbe-
skrivningar für investe-
ringsprojekt.

Uppfyllt
Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_
fullmäktige bedöms som ändamålsenlig. Dokumentet
Redovisning avmvesteringar beskriver på en detaljerad
nivå investeringsprocessen pä ett ändamålsenligt sätt.
Det finns ändamålsenliga riktlinj er, rutinbeskrivningar
samt mallar avseende in

o
o
o

vesteringsprocessen.
Investeringsprocessen
tydliggör ansvar och
befogenheter avseende
initiering, planering,
beslut och genomforande
av investeringar.

Uppfyllt
Projektmodellen som används tydliggör ansvar och be_
fogenheter avseende initiering, planerring, beslut och
genomfürande. Projektverktyget som anvand, är base_
rad på ftirvaltnìngens projektmodell och möjliggör en
organiserad och strukturerad investeringrp.ðrJù.

o
o
o

Det finns en fastställd
intern organisation med
tydlig roll- och ansvars-
ftrdelning avseende
investeringsprocessen,
både vad avser planering
och genomfiirande.

Uppfyllt
Det finns en fastställd intern organisation där roll_ och
ansvarsfürdelning avseende investeringsprocessen både
avser planering och genomfìirande.

o
o
o
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Beslutsunderlagen inklu-
derar kalkyler och är
utformade på ett sådant
sätt att de ger rimliga
möj ligheter ftir styrelsen
och nämnderna attfa
tillråicklig information
om projektet ftir att
kunna prioritera, sfyra
och konhollera det-
samma.

Uppfyllt
Det finns en tindamålsenlig rutin kring vad som
inkluderas som beslutsunderlag. Vi bãdtimer att
beslutsunderlaget ftir Hagaskolan och Torgytorna är
komplett.

o
o
o

Uppftiljning och återrap-
portering sker så att
nämndernas kontroll av
proj ekten säkerställs.

Delvis uppfyllt
U..ti 

|-an genom ford rapportering, gäl lande Hagasko I an,
till bl.a. kommunstyrelsen, barn- och ungdom-snämn_
den, teknik- och fastighetsutskottet och s-tyrgruppen be_
dömer 

^vi 
att uppfóljning och återrappo.t"ii,rg skèr på ett

ändamålsenligt s¿itt.

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och
fastighetsutskottet har informerats om att budgeten für
Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samtãtt tidi_
gare tilldelade medel initialt skulle inkludera totalt 5
etapper.

Efter genomftird granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

' 9Ppttitta en projektplan ftir projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller dekriterier som beskrivs i proj ektbestäl ln ingËn.

' Uppfttljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över ftir att
säkerställa nämndernas kontroll.

Rapporten har varit füremål fiir sakgranskning hos berörda dänstepersoner.

ulf

För revisorerna

Ordfr;rande
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 

en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 

revisionsfråga: 

• Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-

ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-

nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-

steringsprocessen. 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-

målsenlig. 

• Styrdokumenten beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som använts är baserad på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Vi har tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna. Båda 

projekten är beslutade av kommunfullmäktige enligt Policy för styrning och upp-

följning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-

derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 

barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-

dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-

jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informe-

rats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 

tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Det är viktigt att redan 
i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Det 
är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar 
väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur de riktlinjer och rutinbeskrivningar för beslut, 
genomförande och uppföljning av investeringar tillämpas. Frågor som bör beaktas är bl.a. 
kalkylmetoder för investeringsutgifter och driftskostnader, beräkning av kapitalkostnader 
samt förekomst av efterkalkyler. Granskningen syftar också till att bedöma om de förtro-
endevalda ges rimligt goda möjligheter att prioritera, styra och kontrollera investeringarna 
utifrån det beslutsunderlag de erhåller. 

Granskningen fokuseras förslagsvis på två projekt, där ett är i uppstartsfas och ett kom-
mer att avslutas under året. Detta för att kunna följa såväl tidiga skeden som slutskede av 
investeringsprojekt.  

Brister i styrningen och kontroll avseende investeringsprojekt kan påverka kommunens 
verksamhet och ekonomi på lång sikt. PwC har fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende detta. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning 
av risk och väsentlighet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investeringspro-
cessen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunens regler och riktlinjer för investeringsredovisning. 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

• Kommunallagen 

• Styrande och stödjande dokument som internkontrollreglemente, reglemente för 
ekonomiska transaktioner. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

• Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, pla-
nering, beslut och genomförande av investeringar. 

• Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 
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• Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de 
ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om 
projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

• Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-
kerställs. 

1.5. Avgränsning 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och berörda nämnder. Granskningen omfattar stu-
dier av två projekt som väljs i samråd med revisorerna. Projekt som ska granskas och 
beslutades vid sammanträdet den 29 augusti 2019 är: 

• Hagaskolan 

• Torgytorna 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

I detta avsnitt redovisas de iattagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

2.1. Rutiner och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av följande styrdokument som avser investeringar: 

• Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2004-12-20; reviderades senast av 
kommunfullmäktige 2019-02-11) 

• Regler för lokalförsörjning och hyra (beslutat av kommunens ledningsgrupp, 2019-
06-27) 

• Redovisning av investeringar (instruktioner ekonomiavdelningen) 
 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 

innehåller information om planeringsprocessen, ansvar och befogenheter samt ekonomi-

styrning. Avsnittet som behandlar ekonomistyrning inkluderar investeringar.  

Regler för lokalförsörjning och hyra innehåller information om strategiska lokalresurspla-

neringen, anskaffning och förvaltning av kommunens lokaler, lokaleffektivitet samt system 

för internhyra. 

Redovisning av investeringar innehåller information om bl.a. policy, regler och rekom-

mendationer gällande investeringsprocessen, planeringsprocessen för investeringar, 

budget och uppföljning av investeringar samt redovisningsprinciper. 

Enligt intervju finns det även mallar och instruktioner som avser investeringar på         

intranätet, vilket vi har verifierat. Mallarna inkluderar riskanalys, budget, projektbeställning 

mm. Syftet med den sistnämnda mallen är dels beställarens kravspecifikation på projektet 

(förväntat resultat, tid och kostnad), dels ett hjälpmedel för projektledaren att utgå ifrån vid 

planering av projektet. Dokumentet täcker in bl.a. tidsplan, projektorganisation, genomfö-

rande mm. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-
målsenlig.  
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• Dokumentet Redovisning av investeringar, som är framtagen av ekonomiavdel-
ningen, beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-
steringsprocessen. 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 

Kontrollmål 2: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, plane-

ring, beslut och genomförande av investeringar.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen av denna granskning har vi tagit del av Kommunstyrelsens delegationsord-
ning (beslutat av kommunstyrelsen 2014-06-16; reviderades senast 2018-12-17) och 
Bygg- och miljötillsynsnämndens (beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2012-01-10; reviderades senast 2018-09-18). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringsprojektens genomförande och 
tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och bygg- och miljötillsynsnämnden. På tjänste-
mannanivå finns det inom samhällsbyggnadsverksamheten ett antal avdelningar som är 
involverade i investeringsprocessen; Mark-och exploatering, Bygglov, Miljö, Plan, Kart- 
och mät, Gata- och park samt Fastighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektmodell som bygger på en organisation som 
ser ut som följande: 

 

 

Varje projektgrupp har en styrgrupp som träffas varje vecka för att diskutera frågor kring 
projektet. Det är projektchefen som meddelar styrgruppen om status på projektet och som 
föredrar inför nämnd. 
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Samtliga ekonomiska och tidsmässiga avvikelser ska hanteras politiskt. Det är kommun-
styrelsen som fattar beslut om alla investeringar, vilket framgår av delegationsordningen. 
Undantag finns då delegering har skett till styrgruppen som kan besluta om vissa investe-
ringar. 

Det uppges vid intervju att förvaltningen använder sig av Antura. Antura är ett webbaserat 
projektverktyg där samtliga relevanta underlag och beslut som avser investeringsobjektet 
samlas. Hela investeringsprocessen dokumenteras i Antura från initiering till genomfö-
rande. Både projektledare och ekonomi kan i realtid se i systemet hur projektets genomfö-
rande fortlöper. I Antura uppges även vem som är projektledare och även vilka som är 
ansvariga (befattning ej namn) för respektive delar i investeringsprocessen.  

Utifrån Projektmodell med beslutspunkter kan vi utläsa styrgruppens olika roller i varje fas 
från initiering till genomförande. Besluten som tas varierar beroende på vilken fas det be-
rör. I planering- och genomförandefasen är projektchefen med och samråder medan i 
initieringsfasen är det endast styrgruppen som är involverad. Det finns även ett avsnitt 
som heter “Händelsestyrda beslutspunkter”. Det innebär att vissa situationer kräver en 
obligatorisk beslutspunkt. När dessa inträffar ska projektet invänta ett beslut innan arbetet 
kan fortgå. Exempel på sådana beslut kan vara att en ny budget krävs där prioriteringarna 
ser annorlunda ut eller att en ny risk har identifierats. 

Vid intervju framkommer att det vid tidpunkt för granskning saknas koppling mellan Antura 
och ekonomi eftersom det fortfarande är nytt. Dock uppges att arbetet med Antura är un-
der implementering för att skapa en enhetlig kontroll, styrning och uppföljning av investe-
ringsprojekt. Implementeringen har under hösten 2019 fullföljts och används av samtliga 
som är i behov av att använda Antura. Vi har dock inte kunnat verifiera detta då imple-
menteringen avslutades i samband med färdigställandet av granskningsrapporten. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-
ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som används är baserad på förvaltningens projektmodell och 
möjliggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 

Kontrollmål 3: Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning av-

seende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju och styrdokument fastställs investeringsbudgeten årligen i samband med 
kommunplanen i kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställandet 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

För investeringar över 5 miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i kommunplanen samt 
att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett genomförandebeslut. 
Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Investeringar under 5 miljoner kronor 
samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunpla-
nen godkänns. Projekten slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. 
Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.  
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Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för investerings-
anslaget. Det gäller även efter genomförandebeslut är taget och samhällsbyggnadsför-
valtningen blir utförare och ansvarig för projektets genomförande. 

Vi har tagit del av kommunplan för 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-
2022. Projekten Hagaskolan och Torgytorna (olika etapp) finns inkluderade i investe-
ringsplanen. Vidare har vi tagit del av följande beslut av kommunfullmäktige: 

• Hemställan om investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331), beslutsdatum 
2014-11-10. 

• Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (KS 
2019.171), beslutsdatum 2019-05-27. 

I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 
står det att investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdri-
vande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisa framtida förändring 
av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en riskanalys enligt lokalförsörjnings-
strategi och etableringsprogram för privata aktörer. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 
investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Projekten Hagaskolan och Torgytorna är inkluderade i investeringsplanen. Vi har 
även tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna där det 
framgår att projekten är beslutade av kommunfullmäktige.  

2.4. Beslutsunderlag 

Kontrollmål 4: Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger 

rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att 

kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

2.4.1. Iakttagelser 

Innan ett investeringsprojekt startar krävs beslutade medel och tidplan. Beslut tas i kom-
munstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beroende på investeringens storlek. Innan 
beslut tas en projektbeställning fram enligt den rutin som finns beskriven på kommunens 
intranät. I samband med projektbeställningen sker ska den beställaren säkerställa att in-
vesteringen är i enlighet med antagen plan/budget. En investeringskalkyl tas också fram 
och bifogas. I projektbeställningen som sedan ligger till grund för beslutet ska följande 
inkluderas: 

• Syfte och mål 

• Tidplan och viktiga leveranser 

• Kompetensbehov 

• Projektledare, styrgrupp och beställare 
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• Bakgrund och beskrivning av projektet 

• Omfattning och avgränsning 

• Ekonomi  

• Riskhantering 

• Prioritering utifrån resultat, tid och ekonomi 

Vi har undersökt om beslutsunderlagen gällande projekten Hagaskolan och Torgytorna är 
tillräckligt utifrån ovanstående kriterier, resultatet följer nedan: 

 

I ovanstående tabell kan vi se att Hagaskolan uppfyller samtliga kriterier utifrån projektbe-
ställningen. Torgytorna uppfyller också samtliga kriterier för vad vi har kunnat utläsa från 
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beslut samt dokumentation i Antura men saknar projektplan. Projektet Torgytorna star-
tade 2009 och då användes systemet Platina för dokumentation istället för Antura, dock 
finns ingen projektplan i Platina dokumenterad. Enligt nuvarande projektmodell beslutas 
projektplan för denna typen av projekt inte av KS/KF utan av projektets styrgrupp. Ef-
tersom den senaste etappen sedan två-tre veckor vid granskningstillfället brutits ut till ett 
eget projekt, hade ingen projektplan tagits fram ännu. Dock upprättades en projektplan i 
december 2019 som ännu inte beslutats. 

Vid intervju uppges det finns en gemensam mallstruktur för att exempelvis underlätta vid 
personalbyte. Beslutsunderlag finns nu även samlade och dokumenterade i Antura. 

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda inrikt-
ningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen 
snarast.  

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstut-
veckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas överskrida 
budgeten med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. När investe-
ringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är färdigställt ska 
nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-
derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att beslutsunderlagen för projekten Hagasko-
lan och Torgytorna är kompletta enligt gällande rutiner och att beslutsunderlagen 
är ändamålsenliga. 

2.5. Uppföljning och återrapportering 

Kontrollmål 5: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-

kerställs. 

2.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kom-
munen samt för respektive nämnd. Nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter 
och prognoser som kommunstyrelsen beslutar om enligt följande: 

• Månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi) 

• Tertialrapport per april 

• Delårsbokslut per augusti 

• Verksamhetsberättelse till årsredovisning 

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som 
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omfattar en eller flera nämnder och deras verksamheter. Åtgärderna ska leda till en bud-
get i balans. Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna 
förklara detta i detalj även månadsvis. 

Uppföljning av beslutade pågående investeringsprojekt görs i samband med nämndsam-
manträdena varje tertial. Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppfölj-
ningsansvar för investeringsanslaget som tidigare nämnts. Det är närmast projektledaren 
som ansvarar för att löpande informera status genom avstämning och uppföljning av in-
vesteringsprojekt till projektchefen som i sin tur meddelar nämnden. I de fall projekt ser ut 
att överskrida budget eller tidsram så måste projektledaren så snart som möjligt upplysa 
projektchefen. Om ett projektmål inte kommer att uppnås ska en avvikelserapport lämnas 
till styrgruppen. Det finns inget enhetligt antaget sätt för hur eventuella avvikelser ska 
hanteras löpande. I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun nämns att alla avvikelser avseende tid, kostnad och innehåll, ska 
redogöras för nämnd. Vid intervju uppges att det inte är så vanligt att projekten överskri-
der budget med höga belopp och att det är vanligare att budgeten underskrids. 

I samband med beslutsprocessen anges att återrapportering är ett krav och alla investe-
ringsprojekt ska slutredovisas enligt antaget reglemente för planering, styrning och upp-
följning. Huruvida återrapportering sker till nämnd är beroende på projektets storlek men 
enligt intervju uppges att nämnden anser att uppföljningen är tillräcklig. 

Enligt uppgifter hade projektet Torgytorna en gemensam budget för samtliga 5 etapper 
vilket gjorde uppföljningen svårhanterlig eftersom respektive etapp saknade separat bud-
get. Vidare uppdagades det under genomförande av etapp 3 att totalbudgeten inte skulle 
räcka till etapp 4 och 5. Detta informerades om på Teknik- och fastighetsutskottets möte 
2017-06-14. Vi har tagit del av teknik- och fastighetsutskott sammanträdesprotokoll. I pro-
tokollet framgår det enbart att projektledaren informerade utskottet om det pågående ar-
betet.  

För att kunna genomföra återstående etapper äskades en utökning av budgetramen vilket 
beslutades av kommunfullmäktige via kommunplanen 2019-2021, vilket vi har verifierat. 
Dessa tillkommande medel hemställdes innan den tidigare budgetramen var upparbetad. 
Vi har tagit del av hemställan av investeringsmedel för Upprustning av torgytor etapp 4 
och 5 (KS 2019.154). 

Torgytorna etapp 4 och 5 är ett projekt i initieringsfasen och första kvartalsinformationen 
kommer att vara i november 2019, därav finns det inget protokoll för uppföljning ännu. 
Däremot finns i protokoll från 2019-05-15 i teknik- och fastighetsutskottet en hemställan 
av resterande investeringsmedel för att påbörja upprustning av torgytor etapp 4 och 5. I 
plan- och miljöutskottets protokoll från 2019-08-20 beskrivs kort en kvartalsinformation 
från projektchefen. Även i kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-16 beskrivs kort må-
len med etapp 4 och 5 samt prognosen.  

Vid intervju uppges att styrgruppen för projektet sammanträder varje vecka men att pro-
jektet inte diskuteras varje vecka ifall det inte har skett en ny avvikelse. En månatlig lä-
gesrapportering sker i projektverktyget Antura som sedan noteras av styrgruppen vid 
nästkommande sammanträde. 

Vi har tittat på hur projektet Hagaskolan har följts upp utifrån vad det finns för krav på 
uppföljning och återrapportering. Hagaskolan startades 2017 och färdigställdes i år.  

I barn- och ungdomsnämndens tertialrapport för januari-april 2018 kan vi se att Hagasko-
lan följs upp och att det framkommer en budgetuppföljning i form av lägre kostnader än 
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prognostiserat. I september 2018 sker det även en revidering av investeringsanslag för 
införskaffning av inventarier och utrustning till Hagaskolan. Revideringen innefattar en 
högre budget vad gäller inredning i skolan. Eftersom budgeten för den totala kostnaden 
slutgiltigt blev lägre än tidigare beräknat skapas utrymme för mer omfattande inrednings-
koncept. 

I kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2019 framgår uppföljning av Hagasko-
lan samt information om invigningen till höstterminen 2019. Även i barn- och ungdoms-
nämndens tertialrapport för januari-april 2019 framkommer ytterligare fakta kring Haga-
skolan. Ett exempel kan vi se nedan: 

“Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett symboliskt första spadtag och byg-
get har fortsatt enligt plan under hela byggtiden. Under början av 2019 har arbetet med 
Hagaskolan fortgått och i maj 2019 kommer skolan vara färdigställd för att formellt invigas 
i augusti 2019” - Tertialrapport 1 2019, (BUN 2019.349). 

Utöver uppföljningen till nämnd sker även uppföljning vid styrgruppsmöte ungefär varan-
nan månad där BUN:s ordförande och förvaltningschef deltar samt i projektrapporter varje 
månad som går ut till styrgrupp. Vi noterar att det sker återrapportering till teknik- och fas-
tighetsutskottet vid sammanträdena dock endast muntligt. 

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-
dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-
jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskottet har infor-
merats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidi-
gare tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. Projektet Torgy-
torna är ett äldre projekt.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 
en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-
ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder till stor del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-
nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns fastställda 

riktlinjer och rutinbe-

skrivningar för investe-

ringsprojekt. 

Uppfyllt 

Den övergripande policyn som är beslutad 

av kommunfullmäktige bedöms som 

ändamålsenlig. Dokumentet Redovisning 

av investeringar beskriver på en detaljerad 

nivå investeringsprocessen på ett ända-

målsenligt sätt. Det finns ändamålsenliga 

riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar 

avseende investeringsprocessen.  

 

Investeringsprocessen 

tydliggör ansvar och 

befogenheter avse-

ende initiering, plane-

ring, beslut och ge-

nomförande av inve-

steringar. 

Uppfyllt 

Projektmodellen som används tydliggör 

ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

Projektverktyget som används är baserad 

på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad in-

vesteringsprocess. 

 

Det finns en fastställd 

intern organisation 

med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning 

avseende investe-

ringsprocessen, både 

vad avser planering 

och genomförande. 

Uppfyllt 

Det finns en fastställd intern organisation 

där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser plane-

ring och genomförande. 
 

Beslutsunderlagen 
inkluderar kalkyler och 
är utformade på ett 
sådant sätt att de ger 
rimliga möjligheter för 
styrelsen och nämn-
derna att få tillräcklig 
information om pro-

Uppfyllt 

Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad 

som inkluderas som beslutsunderlag. Vi 

bedömer att beslutsunderlaget för 

Hagaskolan och Torgytorna är komplett.  
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jektet för att kunna 
prioritera, styra och 
kontrollera detsamma. 

Uppföljning och åter-
rapportering sker så 
att nämndernas kon-
troll av projekten sä-
kerställs. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd rapportering, gällande 
Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och 
fastighetsutskottet och styrgruppen bedömer 
vi att uppföljning och återrapportering sker 
på ett ändamålsenligt sätt. Projektet 
Hagaskolan är ett relativt nytt projekt. 

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att 
teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker 
till etapp 4 och 5 samt att tidigare tilldelade 
medel initialt skulle inkluderade totalt 5 
etapper. 

  

 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

• Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp 4 och 5 som uppfyller de 
kriterier som beskrivs i projektbeställningen. 

• Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över för att 
säkerställa nämndernas kontroll.  
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 Bilagor 
Vi har intervjuat följande roller: 

• Projektledare och projektchef för Hagaskolan 

• Projektledare och projektchef för Torgytorna 

• Lokalstrateg 

• Budgetstrateg 

 

 

Dokumentstudien har utgått ifrån följande underlag: 

- Barn- och ungdomsnämndens tertial och delårsrapport 2019 

- Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (2012-01-10) 

- Godkännande av systemhandling för offentliga rummen i Vallentuna centrum 
(2014-03-05) 

- Diverse mallar för investeringsprojekt 

- Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (2019-
05-27) 

- Investeringsprocess (2018-04-17) 

- Investeringsbeslut för offentliga rummen i Vallentuna centrum (2013-03-20) 

- Kommunplan 2020-2022 (2019-06-17) 

- Kommunstyrelsens tertial och delårsrapport 2019 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (2018-12-17) 

- Lokalresursplan 2020-2029 

- Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (2019-02-11) 

- Projektplan, projektrapporter och protokollsanteckningar för Hagaskolan 

- Projektplattformen Antura 

- Projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt 

- Ramar projektmodell SBF 

- Redovisning av investeringar (2017-09-27) 

- Rutin för lokalförsörjning och hyra (2019-05-14) 

- Översikt projektmodell med beslutspunkter 

- Kommunstyrelsens fastighets och teknikutskott - sammanträdesprotokoll 2017-06-
14 
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Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Morteza Ashouri 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-06-14. PwC ansvarar inte utan 

särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-

port. 
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