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§ 49
Revisionsrapport, förstudie rörande Sverigeförhandlingen (KS 2021.062)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en förstudie rörande 
åtaganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen.

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker och osäkerheter. 
Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har analyserat och bemött de 
konkreta riskerna som är kopplade till de specifika åtagandena. Samtidigt konstateras att ett 
antal ytterligare risker, av inte lika konkret karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma 
utsträckning.

Vid förstudien har det inte heller framkommit något samlat riskanalysdokument eller liknande 
för Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om hantering av eventuella 
risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om medfinansieringsersättningen 
kommer att kunna finansiera kostnaderna om bostadsåtagandet inte uppnås, upplevs som 
högst relevanta utifrån information som har framkommit i förstudien.

Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen inom 
Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som utfallet gentemot 
bostadsåtagandet.
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport, förstudie rörande 
Sverigeförhandlingen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar 
informationen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en förstudie 
rörande åtaganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen. 

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker och 
osäkerheter. Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har 
analyserat och bemött de konkreta riskerna som är kopplade till de specifika 
åtagandena. Samtidigt konstateras att ett antal ytterligare risker, av inte lika konkret 
karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma utsträckning. 

Vid förstudien har det inte heller framkommit något samlat riskanalysdokument eller 
liknande för Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om hantering av 
eventuella risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om 
medfinansieringsersättningen kommer att kunna finansiera kostnaderna om 
bostadsåtagandet inte uppnås, upplevs som högst relevanta utifrån information som 
har framkommit i förstudien.

Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen 
inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som 
utfallet gentemot bostadsåtagandet. 

Annika Hellberg Marie Wallin
Ekonomichef Budgetstrateg

Expedieras till:
Akten
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