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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en 
granskning av lokalförsörjningsprocessen. Syftet har varit att bedöma om teknik- och 
servicenämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig 
lokalförsörjning. 

Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att teknik- och servicenämnden inte helt säkerställer en 
tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning. 
Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga, 
vilka framkommer i sin helhet av rapporten. 

Revisionsfråga 1: Har nämnden tagit fram principer för lokalförsörjning som 
syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning? 
Bedömning: Delvis uppfylld 
 
Revisionsfråga 2: Har nämnden säkerställt att det finns kort- och långsiktiga mål 
för lokalförsörjningen? 
Bedömning: Uppfylld 
 
Revisionsfråga 3: Finns det en tydlig ansvarsfördelning och en fungerande 
samverkan mellan kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden samt 
lokalutnyttjande verksamheter? 
Bedömning: Delvis uppfylld 

Revisionsfråga 4: Säkerställer lokalförsörjningsprocessen det för 
kommunkoncernen mest ekonomiskt fördelaktiga och funktionella lokaler? 
Bedömning: Delvis uppfylld  
 
Revisionsfråga 5: Är ansvariga politiker delaktiga i beslutsprocessen utifrån 
verksamheternas behov, krav och kostnadskontroll av investeringsprojekt? 
Bedömning: Ej uppfyllt 
 
Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att det finns tillräckliga beslutsunderlag 
som redovisar olika handlingsalternativ och konsekvenser? 
Bedömning: Delvis uppfylld 
 
Revisionsfråga 7: Bedrivs lokalförsörjningsprocessen med tillräcklig 
framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv? 
Bedömning: Delvis uppfylld 
 

Rekommendationer 

Utgångspunkten för en effektiv lokalförsörjningsprocess är att kommunen aktivt ska se till 
att utbudet av lokaler anpassas till efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de 
förvaltas och underhålls kostnadseffektivt. Utifrån genomförd granskning lämnar vi ett 
antal rekommendationer: 
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Teknik-och servicenämnden 

● Tydliggör i “riktlinjer för interna tjänster” hur syftet med lokalförsörjningen 
(tillhandahålla ändamålsenliga, säkra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar 
i rätt tid och med överenskommen kvalité) ska uppnås. 

● Prioritera arbete med att dokumentera en processbeskrivning för 
lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det viktigt att beskriva tydligt vilka funktioner 
och roller som involveras i lokalförsörjningsprocessens olika skeden. 

● Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens 
lokalförsörjningschef.  För att stärka den centrala överblicken, uppföljningen och 
kontrollen samt säkerställa att alla aktiviteter stödjer den övergripande 
kommunkoncernnyttan bör det den föreslagna lokalresursplaneringsgruppen (LRP) 
komma igång med sitt arbete snarast möjligt. 

● Komplettera den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen med 
driftskostnadskonsekvenser av investeringarna. Scenarioanalys bör också göras 
utifrån förändrade omvärldsfaktorer (exempelvis att fler/färre barn, unga och äldre 
flyttar in till kommunen eller förändrat ränteläge).  

● Ta fram en mall för hur de demografiska behoven ska skrivas fram av nämnderna, för 
att på så sätt få en mer rättvis bild av de framtida investeringsbehoven på kortare och 
längre sikt inklusive tänkbara scenarier samt rutiner för fortlöpande uppdatering av 
behovsplaner. 

● Förtydliga hur politiska prioriteringar mellan enskilda projekt ska ske.  

● Färdigställ och anta rumsfunktionsprogrammen. Rumsfunktionsprogrammet är lika 
delar en kravställning som ett sätt att förmedla till olika aktörer som är involverade i 
planeringsprocessen av nya förskolor/skolor hur dessa verksamheter bedrivs. Syftet 
är att förskolor/skolor ska bli mer likvärdiga sett till funktionalitet, att nämnden ska bli 
en tydligare beställare. 

● Förtydliga hur beställningar av lokalinvesteringar bör specificeras samt roller, ansvar, 
förväntad tidsåtgång i planerings- och genomförandeprocessen. Sammantaget skulle 
detta kunna utgöra en grund för en politiskt antagen modell för investeringsstyrning.   

Kommunstyrelsen 

● Säkerställ att arbetet med att formalisera investeringsprocessen i ett styrande 
dokument innehåller bestämmelser om att alla investeringar skall noggrant budgeteras 
och successivt följas upp och stämmas av mot den formellt beslutade 
totalkostnadsbudgeten. För samtliga investeringsprojekt ska ett så komplett som 
möjligt beslutsunderlag finnas. Det är viktigt att det lämnas tydliga anvisningar 
angående vilka kostnadspositioner som skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att 
kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt till vem den skall presenteras. 
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Inledning 
Bakgrund 
Den demografiska utvecklingen medför att många kommuner behöver se över sina 
lokalbehov när det gäller verksamhetslokaler. Det kan behövas fler (eller färre) förskolor, 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar med mera. För att denna process ska vara väl 
fungerande krävs det att det finns en tydlig styrning och en tydlig fördelning av ansvar och 
roller. Det behövs en fungerande kommunikation och ansvarsfördelning mellan de olika 
verksamheterna (skola, socialtjänst med mera), fastighetsansvariga och 
planprocessansvariga. Om detta brister riskerar kommunen att tvingas till dyra tillfälliga 
lösningar för att klara verksamhetens lokalbehov alternativt att behöva betala för 
övertaliga lokaler som inte behövs i verksamheten. 

I Marks kommuns budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 finns några gemensamma 
utmaningar nämnderna/styrelserna har identifierat som särskilt aktuella under de 
kommande åren. En utmaning är behov av investeringar i befintliga och nya lokaler. 
Behovet av nya förskolor är stort i flera av kommunens orter. Det krävs prioritering bland 
de investeringar som ska göras i lokaler för förskolan och grundskolan. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om teknik- och servicenämnden har en 
tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning. 

Revisionsfrågor: 
● Har nämnden tagit fram principer för lokalförsörjning som syftar till att säkerställa en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning? 
● Har nämnden säkerställt att det finns kort- och långsiktiga mål för lokalförsörjningen? 
● Finns det en tydlig ansvarsfördelning och en fungerande samverkan mellan 

kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden samt lokalnyttjande verksamheter? 
● Säkerställer lokalförsörjningsprocessen det för kommunkoncernen mest ekonomiskt 

fördelaktiga och funktionella lokaler? 
● Är ansvariga politiker delaktiga i beslutsprocessen utifrån verksamheternas behov, 

krav och kostnadskontroll av investeringsprojekt? 
● Säkerställer nämnden att det finns tillräckliga beslutsunderlag som redovisar olika 

handlingsalternativ och konsekvenser?  
● Bedrivs lokalförsörjningsprocessen med tillräcklig framförhållning och med ett 

långsiktigt perspektiv? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 6 kap 6 § 
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap) 
● Tillämpbara interna regelverk, policy och riktlinjer 

Avgränsning 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, utifrån styrelsens uppsiktsplikt och 
samordnande roll, teknik- och servicenämnden utifrån nämndens ansvar för 
lokalförsörjning samt berörda lokalnyttjande verksamhetsnämnder. 
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Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag 
samt genom intervjuer med tjänstepersoner och politiker, totalt har 14 personer 
intervjuats. Följande funktioner intervjuats:  

- Kommundirektör  
- Ekonomichef  
- Kommunstyrelsens ordförande 
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
- Förvaltningschef barn- och utbildning 
- Socialchef, socialförvaltningen 
- Ekonom, socialförvaltningen  
- Verksamhetschef IFO, socialförvaltningen  
- Verksamhetschef äldreomsorg, socialförvaltningen  
- Verksamhetschef funktionshinder, socialförvaltningen  
- Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 
- Verksamhetschef lokalförsörjning, teknik- och serviceförvaltningen 
- Lokalförsörjning projektledare, teknik- och serviceförvaltningen 
- Lokalförsörjning förvaltare, teknik- och serviceförvaltningen 

Granskningsrapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade.  
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Granskningsresultat  
Sedan en grundskola fick stänga och en genomlysning av investeringsprojekt av Thyréns 
genomfördes1  har lokalförsörjningsfrågor fått en ökad politisk prioritet i Marks kommun. 
Thyréns samlade bedömning var att Marks kommun inte har ändamålsenliga processer 
samt organisation för pågående och kommande bygginvesteringar. Av genomlysningen 
framgår att organisationen behöver stärkas och det behöver tas fram en byggprocess 
samt skriftliga rutiner. Vidare behöver kommunikationen kring investeringsprojekt ses 
över.  Som ett resultat av genomlysningen beslutade kommunstyrelsen att teknik- och 
servicenämnden ska omgående redovisa en plan för hur nämnden kan förstärka 
förvaltningens kompetens, organisation och processer. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 2020-02-20.   

Teknik- och servicenämnden har under året arbetat med förbättringsåtgärder.  Arbetet är 
således ett pågående arbete i kommunen vid tiden för granskningen. 

Principer för lokalförsörjning 
  
Revisionsfråga 1: Har nämnden tagit fram principer för lokalförsörjning som syftar till 
att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning? 

Iakttagelser 

Principer för lokalförsörjning 
Det finns ett antal styrande dokument med bäring på området: 

● Riktlinjer för interna tjänster anger grundläggande principer för internprissystem i 
kommunen, däribland internpris för lokaler och anläggningar.  Av riktlinjerna framgår 
en skrivelse om syftet med lokalförsörjningen, bland annat att tillhandahålla 
ändamålsenliga, säkra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar i rätt tid och 
med överenskommen kvalitet. Av riktlinjen framgår dock inte hur detta syfte ska 
uppnås. Vidare framgår att dialog om volym skall ske i lokalresursplanerings- 
gruppen (LRP-gruppen) inför varje budgetprocess. Enligt intervju har LRP som ska 
vara ett forum för strategiska diskussioner inte kommit igång.   
 

● Strategisk lokalförsörjningsplan som är en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan för kommunens lokaler för perioden 2021–2030, upprättad 2020-
06-02. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge en överblick över de större insatser 
som kan bli aktuella, i kommunens verksamheters utveckling, under kommande 10 
år. Vidare framgår att med en strategisk lokalförsörjningsplan ökar möjligheterna att 
skapa mer ändamålsenliga lokaler för varje verksamhetsbehov, med bättre 
förutsättningar för effektiv verksamhet, som resultat. Vidare framgår att planen ska 
implementeras i kommunens organisation och beslutas slutligen i kommunfullmäktige 
för samverkan med budget- och investeringsbeslut.  I Marks kommun har respektive 
nämnd ingen egen lokalförsörjningsplan.  
 

 
1 Genomlysning investeringsprojekt, Marks kommun, daterad 2019-03-12. 
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● En lokalresursplan som beskriver vilka fastigheter som ingår i en verksamhetslokal-
försörjning och hur länge de kan användas i befintligt skick samt vilken utvecklings-
åtgärd som bedöms vara nödvändig och när. Lokalresursplanen innehåller en 
redogörelse för samtliga verksamheter2.  

 
● Rutin ny lokal beskriver processen schematiskt hur ett uppstått behov av lokal ska 

hanteras av lokalförsörjningsenheten samt berörd förvaltning. Vid ett behov av lokal 
ska skriftlig beställning göras till lokalförsörjningsenheten och utgångspunkten är att 
utreda vad som redan finns i beståndet för att utreda möjligheter till förtätning i egna 
lokaler.  

● I kommunen har ett arbete påbörjats med att ta fram standardiserade riktlinjer för 
verksamhetslokaler, så kallade rumsfunktionsprogram RFP. Rumsfunktionsprogram 
är ett underlag till lokalprojektets rumsfunktioner. Vi har för granskningen tagit del av 
arbetsmaterial för idrottshallar, särskola och högstadium. Utöver detta har kommunen 
arbetat med att ta fram en konceptförskola.3 Funktionsprogrammen och 
konceptförskolan är under upparbetning och är inte politiskt fastställda.  

Av intervjuer framkommer att en gemensam syn kring lokalförsörjningsprocessen är ett 
utvecklingsområde. Det uppges finnas en avsaknad av strategiskt arbete och det saknas 
gemensamma utgångspunkter i form av riktlinjer för lokalförsörjning.  

Vidare beskrivs det att det finns ett behov av strategisk kompetens inom lokal-
försörjningsfrågor. Enligt intervju är det inte tydligt vem som säkerställer att alla aktiviteter 
stödjer den övergripande kommunkoncernnyttan. Lokalförsörjningsenhetens ambition är 
att anställa en lokalstrateg med uppdrag att hålla lokalförsörjningsplanen uppdaterad och 
stärka det strategiska arbetet samt samarbetet med beställande nämnder.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak 
på följande iakttagelser: 

● Det har upprättats ett antal styrdokument med bäring på lokalförsörjning. 

● Det saknas tydligt kommunicerade styrprinciper/riktlinjer för lokalförsörjning som 
syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i sin 
helhet. 

● Funktionsprogrammen och konceptförskolan är under upparbetning och är inte 
politiskt godkända.  

 

 
2 Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kultur‐ och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen 
Administrativa lokaler, Teknik‐ och serviceförvaltningen 
3 En koncept-förskola är en förskola som byggs utifrån ett redan på förväg genomtänkt koncept, det vill säga en av flera 
förskolor som byggs med en gemensam planlösning och funktion. 
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Mål för lokalförsörjningen 
 
Revisionsfråga 2: Har nämnden säkerställt att det finns kort- och långsiktiga mål för 
lokalförsörjningen? 

Iakttagelser 

I teknik och servicenämndens nämndplan för 2020–2021 har nämnden antagit ett antal 
mål för sin verksamhet med bäring på lokalförsörjning.  

- Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga 
- Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga 
- Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden 

ska vara bra och ändamålsenliga 
- Kommunens lokaler ska ha en hög nyttjandegrad och användas kostnadseffektivt 

För att mäta måluppfyllelse används följande indikator “Andel genomförda åtgärder i 
enlighet med lokalförsörjningsplanen inom verksamhetsområdena (%)”. Målvärdet för 
perioden är att andelen genomförda åtgärder ska vara 80%. För att mäta måluppfyllelse i 
skolans lokaler används också indikatorn “Andel brukare som ger högst eller näst högst 
betyg på miljön i skolmatsalarna”. Nämndens mål om en hög nyttjandegrad och 
kostnadseffektivitet i kommunens lokaler mäts genom bland annat drift- och 
administrationskostnadsnivå samt energiförbrukning.  

Utöver mål har nämnden ett antal följetal för att följa verksamhetens utveckling. Inom 
lokalförsörjning följer nämnden till exempel:  

- Bruksarea egna lokaler samt internhyra 
- Bruksarea hyrda lokaler samt internhyra  
- Total kostnad för skadegörelse per år tkr.  

Utöver mål och följetal är tillhandahållning av lokaler och anläggningar en del av 
nämndens internkontrollplan för år 2020. Detta kontrolleras genom att lokalresursplanen 
hålls uppdaterad. Det långsiktiga arbetet och målen med lokalförsörjning beskrivs vara 
den befintliga lokalförsörjningsplanen 2021–2030.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak på 
följande iakttagelser: 

● Nämnden har upprättat mål för perioden med bäring på lokalförsörjning med 
tillhörande mätvärden. Nämndens mål för verksamheten är relativt övergripande 
avseende innehåll men tydliga avseende förväntad aktivitetsnivå.  
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Ansvarsfördelning och samverkan 
 
Revisionsfråga 3: Finns det en tydlig ansvarsfördelning och en fungerande samverkan 
mellan kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden samt lokalnyttjande 
verksamheter? 

Iakttagelser  

Tydlig ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen över kommunens fastigheter tydliggörs i respektive nämnds 
reglemente. Av kommunstyrelsens reglemente (KF 2011-03-24, §30) framgår att 
kommunstyrelsen äger alla fastigheter och byggnader. Kommunstyrelsen får besluta om 
förvärv och överlåtelse av fast egendom. Av teknik- och servicenämndens reglemente, 
(ändrad av fullmäktige 2019-11-21) fastställs att nämnden ansvarar över att samordning 
och verkställighet av kommunens lokalförsörjning och tillhandahållande av lokaler och 
anläggningar för kommunens verksamheter. 

Enligt gällande styrsystem, reviderat 2017-04-20, beslutar kommunfullmäktige om 
enskilda projekt av principiell betydelse4. Kommunfullmäktige fastställer kommunens 
årliga totala investeringsramar och enligt styrsystemet ska kommunstyrelsen fördela 
investeringsramar till nämnderna. Enligt intervju är det kommunstyrelsen som har alla 
investeringsmedel och tar beslut om investeringar samt igångsättningsbeslut.  Vidare 
framgår att teknik- och servicenämnden har ansvaret för planering och kommunikation av 
investeringsprojekten. Teknik och serviceförvaltningen lägger in investeringarna i förslag 
till investeringsplan. Respektive verksamhetsnämnd har hand om driftsbudgeten och 
driftkostnadsökningar.  

Av teknik- och servicenämndens delegationsordning, reviderad 2020-04-16, § 48, 
framgår olika delegationsärenden inom fastighet, upphandling och investeringsprojekt.  

● Verksamhetschef för lokalförsörjning har delegation på inhyrning av externa lokaler 
för kommunal verksamhet exkl. flyktingverksamhet5. Verksamhetschef har även 
delegation för uthyrning av lokaler och lägenheter till extern hyresgäst.  

● Verksamhetschef har även delegation på Hyres- och/eller avgiftsbefrielse, hyres- 
och/eller avgiftsnedsättning och andra villkor vid upplåtelse av lokaler och lägenheter 
till externa hyresgäster, upp till 1 prisbasbelopp. 

● Förvaltningschef/arbetsutskott har delegation på att fatta beslut om att utföra större 
investeringsprojekt i egen regi beroende på prisbasbelopp, godkänna 
förfrågningsunderlag samt anta anbud.  

● Av delegationsordningen regleras även ärenden för exempelvis investeringsprojekt. 
Det framgår att beslut om ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (s.k. ÄTA) samt 
godkänna övriga förändringar under arbetets genomförandetid får tas av projektledare 
och beställarombud. Projektledare får ta beslut om ÄTA upp till 5 prisbasbelopp och 
beställarombud upp till 15 prisbasbelopp. Vidare framgår att projektledare och 

 
4 Det är projekt som beräknas överstiga 125 prisbasbelopp men även mindre projekt av stort allmänt intresse eller av 
principiell karaktär. 
5 I samband härmed underteckna, förlänga och säga upp avtal om inhyrningen överstiger 10 pbb/år och/eller 6-10 år. 
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beställarombud har delegation på att godkänna förändringar, som inte påverkar 
totalbudgeten, under genomförandefasen beroende på prisbasbelopp. 

Utöver det som anges i reglemente och delegationsordning finns inga dokumenterade 
arbetsbeskrivningar och handläggningsordning för vilka funktioner och roller som ska vara 
involverade i lokalförsörjningsprocessen. I flera intervjuer framkommer att 
lokalförsörjningsprocessen kan tydliggöras och att det finns en osäkerhet i processens 
genomförande, från att analysera behov till lokal för beställande verksamheter.  

Vidare uppges det ha funnits utmaningar i kommunen kopplat till beställningar av 
förstudier. Under en period tog kommunstyrelsen över ansvaret över beställningen från 
respektive nämnd, detta för att kommunstyrelsen ansåg att beställningar av förstudier blev 
för många. Vid tiden för granskningen ligger ansvaret för beställning av förstudier tillbaka 
hos respektive verksamhetsnämnd. Vid faktagranskning framkommer att nya ändringar 
föreslås som handläggs av kommunledningskontoret.  

Samverkan  
I Marks kommun finns olika samverkansform för att diskutera lokalförsörjningsfrågor.  
Exempel på detta är dialogmöten mellan lokalförsörjningsenheten och respektive 
förvaltning två gånger per år för att stämma av köpande förvaltnings behov för kommande 
1–2 år.  Vidare hålls husmöten på varje fastighet för de verksamheter som bedriver 
verksamhet där. Lokalförsörjning håller mötet och det syftar till att vidmakthålla ett gott 
samarbete och en god dialog med respektive internhyresgäst. Ett annat exempel är 
presidieträffar då det efterfrågas både för att informera om kommande åtgärder och 
informera löpande om projektets fortlöpande. 

I intervju med lokalförsörjning och beställande verksamheter framgår att samverkan kan 
utvecklas ytterligare, bland annat på den strategiska nivån. Enligt intervju har 
lokalresursplaneringsgruppen (LRP) som ska vara ett forum för strategiska diskussioner 
inte kommit igång med sitt arbete. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak 
på följande iakttagelser: 

● Övergripande ansvar över kommunens fastigheter och lokalförsörjning regleras i 
respektive nämnds reglemente och delegationsordning.  

● Det saknas dokumenterade arbetsbeskrivningar och handläggningsordning för vilka 
funktioner och roller som ska vara involverade i lokalförsörjningsprocessen.  

● Lokalresursplaneringsgrupp (LRP) som ska vara ett forum för strategiska diskussioner 
har inte kommit igång med sitt uppdrag. 
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Ekonomiskt fördelaktiga och funktionella lokaler  
 
Revisionsfråga 4: Säkerställer lokalförsörjningsprocessen det för kommunkoncernen 
mest ekonomiskt fördelaktiga och funktionella lokaler? 

Iakttagelser  

Den framtagna lokalförsörjningsplanen i kommunen behandlar inte hur föreslagna 
lokalprojekt kommer påverka respektive nämnds driftskostnadsutveckling. Detta innebär 
att det inte finns någon möjlighet att göra en samlad bedömning av vilken inverkan de 
totala lokalinvesteringarna har på nämndernas driftskostnadsutveckling både på kort och 
lång sikt.  Av flera intervjuade nämns att investeringens påverkan på driftkostnaden, i form 
av hyreskostnad, är ett utvecklingsområde och att det finns ett behov av att detta 
tydliggörs tidigare i processen samt vid projekterings- och igångsättningsbeslut.  

Vid faktagranskning uppges att investeringarnas driftkostnadskonsekvenser 
(kapitalkostnader, ränta, avskrivning, anslutningsavgifter och intäkter) redovisas i 
samband med framtagande av projektbeskrivningar för beslut om investeringsbudget. Vi 
har för granskningen tagit del av en lista med en beskrivning över investeringar för åren 
2021–2024 där driftkostnadskonsekvenser kommenteras. Enligt uppgift används listan 
som underlag i budgetberedningen. Dock saknas det en tydlig beräkning och bedömning 
av dessa parametrar i form av en indikativ hyreskostnad. 

Vidare ställs inte några krav på framtagande av alternativkostnader för lokalinvesteringar, 
det vill säga olika handlingsalternativ med grova kostnadsuppskattningar med en 
preliminär hyreskostnad. Vidare finns inte ett givet läge för när man gör en alternativ 
kostnadsberäkning. I samband med en förstudie presenteras i regel ett eller två förslag 
om inget annat anges för ansvariga politiska instanser i samband med beslut om 
lokalinvesteringar. Av faktagranskning framkommer att vid förstudie- och behovsarbetet 
görs olika avvägningar som inte alltid redovisas i slutlig förstudie. 

För att säkerställa den mest funktionella lokalen har som tidigare nämnts en 
konceptförskola arbetats fram som ska vara styrande vid kommande planeringar av 
förskolor. Detta beskrivs vara ett sätt för att uppfylla verksamhetens behov samtidigt som 
dyra lösningar undviks. Utöver detta har rumsfunktionsprogram (RFP) arbetats fram som 
är ett dokument ska användas som underlag till projektets rumsfunktioner. Som tidigare 
nämnt under revisionsfråga 1 är funktionsprogrammen och konceptförskolan under 
upparbetning och är inte politiskt fastställda.  

Enligt intervju upphandlar och genomför kommunen lokalprojekt med samverkansformen 
partnering vilket beskrivs skapa förutsättningar för en god kostnadskontroll och 
funktionella lokaler.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak 
på följande iakttagelser: 
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● Granskningen visar att den framtagna lokalförsörjningsplanen inte behandlar hur 
föreslagna lokalprojekt kommer påverka respektive nämnds driftskostnadsutveckling 
på kort- och lång sikt. 

● Investeringens påverkan på driftkostnaden, i form av hyreskostnad, är ett 
utvecklingsområde och att det finns ett behov av att detta tydliggörs tidigare i 
processen samt vid projekterings- och igångsättningsbeslut.  

● I regel presenteras ett eller två förslag i samband med beslut om lokalinvesteringar 
om inget annat anges för ansvariga politiska instanser.  

● För att säkerställa den mest funktionella lokalen har som tidigare nämnts en 
konceptförskola arbetats fram som ska vara styrande vid kommande planeringar av 
förskolor. 

Politikens delaktighet 

Revisionsfråga 5: Är ansvariga politiker delaktiga i beslutsprocessen utifrån 
verksamheternas behov, krav och kostnadskontroll av investeringsprojekt? 

Iakttagelser  

I kommunen saknas en dokumenterad beskrivning över lokalförsörjningsprocessen från 
tidigt uttryckt behov till färdigställd och anpassad lokal för beställande verksamheter. 
Vidare saknas rutiner, arbetsbeskrivningar och handläggningsordning för det praktiska 
arbetet. Vid faktagranskning framkommer att lokalstrateg som planeras att anställas 
kommer få i uppdrag att säkerställa att ovanstående finns på plats.  

Nedan görs en kort redogörelse av stegen i lokalförsörjningsprocessen enligt intervju.  

1. Beställande nämnderna i kommunen formulerar sitt lokalbehov.  

2. Vid uppstått behov av en lokal kontaktar den beställande nämnden 
lokalförsörjningsenheten. Vid ett behov av en lokal sker först en genomgång av vad 
som redan finns i beståndet för att utreda möjligheter till förtätning i egna lokaler, detta 
enligt rutinen ny lokal.  

3. Om utredningen ovan visar att lokal inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd 
beställer verksamhetsnämnden en förstudie av lokalförsörjningsenheten. Enligt 
uppgift innehåller förstudien information om projektet går att utföra avseende 
ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter.  

4. Efter genomförd förstudie går förstudien tillbaka den beställande nämnden som fattar 
beslut om projektering.  

5. Teknik- och serviceförvaltningen lägger in investeringen i förslag till investeringsplan.  

6. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget.  

7. Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningsbeslut. 
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Kostnadskontroll  
I samband med en förstudie presenteras i regel ett eller två förslag om inget annat anges 
för ansvariga politiska instanser i samband med beslut om lokalinvesteringar. I kommunen 
finns ingen fastställd rutin/anvisningar som tydliggör vilka parametrar som ska ingå i ett 
förstudieunderlag. Vidare finns ingen särskild rutin för hur en förstudie ska beställas av 
verksamhetsnämnd.  

I gällande styrdokument finns inga anvisningar för vilka beslutsunderlag som ska ligga till 
grund för ett investerings- och igångsättningsbeslut. Av intervjuer framgår att 
driftkostnaden/hyresnivån är sällan tydliggjord vilket har resulterat i att verksamheterna 
har fått högre driftskostnader än förväntat. I intervjuer framgår att beslutsunderlagen är 
ett utvecklingsområde och uppfattas inte som tillräckliga. Detta har resulterat i att politiken 
avvaktat med att ta beslut om igångsättning. Vid faktagranskning framkommer att 
processen avseende att redovisa kostnader (drift- underhålls- och kapitalkostnader) har 
utvecklats.  

Vid tiden för granskningen pågår ett arbete på kommunstyrelseförvaltningen att ta fram 
principer för investeringsprocessen. Enligt dokumentation vi tagit del av rörande dessa 
principer noteras att förstudien i kommunen ska “alltid innehålla kalkyl inkl. driftskostnader 
och beskrivning av nyttan med investeringen”.  

Kostnadskontroll av ett investeringsprojekt 
Enligt uppgift används rapporteringsverktyget Stratsys för rapportering av ett 
investeringsprojekt. Verktyget används i förvaltningsledningens uppföljning, redovisning 
för teknik- och servicenämndens politiska styrgrupp samt för teknik- och servicenämnden. 
En ekonomisk redovisningsmodell infördes under hösten 2019 som skapar förutsättningar 
att på ett pedagogiskt sätt förklara hur projektet fortlöper med fokus på ekonomin. 
Redovisningsmodellen är främst tänkt att användas i dialog mellan politiker, 
tjänstepersoner, media och andra intressenter. Respektive projektledare rapporterar om 
projekt fortlöpande i projektmodulen.  

Enligt uppgift sker återrapporter kontinuerligt till teknik- och servicenämnden genom flera 
olika rapporteringar. Under april, augusti och oktober görs delårssammanställning över 
projektens nuläge och sammanställning görs även i årsrapporten. Teknik- och 
servicenämndens presidium tar del av muntlig återkoppling månadsvis och de större 
investeringsprojekten slutredovisas också separat till nämnden. Pågående investeringar 
diskuteras även vid presidieträffar.  

Enligt Marks kommuns styrsystem ska nämnden slutredovisa de av fullmäktige beslutade 
projekten i samband med delårs- eller årsbokslut. Slutredovisningen ska innehålla 
projektbeskrivning samt avstämning gentemot budget och tidplan. Vi noterar att 
investeringsprognos av pågående projekt lämnas i Marks kommuns april och 
augustirapport 2020.   

I intervju med kommunstyrelsen framgår att uppföljningen kring investeringsprojekt har 
skärpts på senare tid med anledning av att utfallet av ett antal projekt blivit dyrare än 
budgeterat. Vidare uppges att kommunstyrelsen säkerställt att teknik- och 
servicenämnden ska tidigt meddela under pågående investeringsprojekt om avvikelser 
mot budget i investeringsprojekt. Som ett resultat av detta ska även återrapporter lämnas 
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till kommunstyrelsen månadsvis. Några tydligt uttalade avvikelsenivåer för när 
kommunstyrelsen ska meddelas har inte noterats.  

I Marks kommuns budget 2020–2021 finns ett uppdrag om att säkerställa kontrollen av 
investeringar. För detta behövs en controllerfunktion på kommunledningskontoret med 
särskilt uppdrag att följa investeringsprojekten. I uppdraget ingår att följa verkligt utfall mot 
budgeterad och kalkylerad utgift för projektet från projekteringsstadiet till slutredovisning 
av investeringen. Vid tiden för granskningen har uppdraget inte slutförts under 2020, utan 
beräknas slutföras under 2021.   

Behovsanalys  
I Marks kommun är verksamhetsnämnderna ansvariga över att beskriva verksamhetens 
behov med stöd av teknik- och serviceförvaltningen. I intervjuer framgår att det finns ett 
behov av att utveckla processerna för att analysera och beskriva behov på ett bättre sätt. 
Vid tiden för granskningen finns inga kommungemensamma mallar som ska användas 
som stöd i behovsanalysen. Arbetet med behovsbeskrivningar behandlas fortsatt under 
revisionsfråga 7.  

Krav  
Som tidigare nämnt under revisionsfråga 1 har en konceptförskola och 
rumsfunktionsprogram upprättats. Dessa är under upparbetning och är inte politiskt 
beslutade. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är ej uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak på 
följande iakttagelser: 

● Granskningen indikerar att det finns behov av att tydliggöra hur formerna för att 
analysera verksamheternas behov. Vi ser en risk för att investeringarna i lokaler blir 
avhängig av vilka analyser respektive verksamhetsnämnd förmår göra, snarare än 
de faktiska behoven. 

● Vidare indikerar granskningen att information om bedömd hyreskostnad inte upplevs 
som tillräckligt tydlig i samband med ett investeringsbeslut. Vi ser positivt på att 
förstudiens innehåll avseende driftskostnader tydliggörs i kommunens nya principer 
för investeringsprocessen.  

● I gällande styrdokument finns inga anvisningar för vilka beslutsunderlag som ska ligga 
till grund för ett investerings- och igångsättningsbeslut. 
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Tillräckliga beslutsunderlag 
 
Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att det finns tillräckliga beslutsunderlag som 
redovisar olika handlingsalternativ och konsekvenser? 

Iakttagelser  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av underlag till två investeringar, Nybyggnad 
Lyckeskolan och Om- och tillbyggnad Strömskolan för att kontrollera om det finns 
tillräckliga beslutsunderlag som redovisar olika handlingsalternativ och konsekvenser vid 
ett investeringsbeslut.  

För Strömskolan begärdes 2016-04-07 en förstudie av barn- och utbildningsnämnden för 
byggnation motsvarande 3–5 klassrum samt matsal. Av begäran framgår att förstudien 
bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag. Vidare ska kostnadsförslagen innehålla 
uppgifter om kostnader för skäligt underhåll. I förstudien lämnades två alternativ6 om:  

- (A) 44,719,023 kr  
- (B) 46,487,247kr.  

I förstudien noteras endast kostnaden för investeringen och inte dess påverkan på driften. 
Vidare innehåller inte förstudien uppgifter om kostnader för skäligt underhåll. Den 2016-
12-15 beslutar barn- och utbildningsnämndens att genomföra tillbyggnad enligt förslag A.  
Service- och tekniknämnden beviljas igångsättningstillstånd 2017-09-05 av 
kommunstyrelsen och vid igångsättningsbeslutet noteras endast kostnaden för 
investeringen och inte dess påverkan på driften. 2020-04-23 slutredovisades projektet i 
kommunfullmäktige där det framgår att projektet slutförts inom budget och visar ett 
överskott om 635 tkr. 

För Lyckeskolan7 begärdes en beställning av projektering för nybyggnation av en 
högstadieskola den 2016-09-13 till teknik- och serviceförvaltningen. 2018-02-08 
kompletterade barn- och utbildningsnämnden sin begäran och begär istället ett riktpris för 
en ny Lyckeskola för 600 elever, detta efter kommunstyrelsens arbetsutskotts uppmaning 
2018-01-24. Den 2018-08-21 begärdes ett igångsättningsbeslut efter att ett första riktpris 
arbetats fram. De 300 miljoner kronor som avsatts i kommunens budget bedöms som ett 
bra riktmärke. Igångsättningstillstånd beslutades 2019-02-06. I samband med 
igångsättningsbeslutet noteras endast kostnaden för investeringen och inte dess 
påverkan på driften. Projektet har inte slutredovisats och bedöms vara färdigställt under 
2021. 

Efter genomfört stickprov av två investeringar konstateras att det går upp ett eller två 
handlingsalternativ till verksamhetsnämnd och kommunstyrelsen i samband med beslut 
om investeringar. Vidare konstateras att investeringens påverkan på driften saknas vid 
projekteringsbeslut och igångsättningsbeslut.  
 

 
6 Vid faktagranskning framkom att för Strömskolan gjordes 6 olika alternativ. 2 alternativ 
bedömdes genomförbara och framlades.  
 
7 Vid faktagranskning framkom att för Lyckeskolan gjordes flertal tidiga beräkningar avseende 
storlekar och elevantal. Dock inte som underlag till igångsättning.  
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Vid faktagranskning framkommer att processen avseende att redovisa kostnader har 
utvecklats sedan 2016. Vi har tagit del av två aktuella exempel (Ängskolan och 
Kinnahallen) där drift- underhålls- och kapitalkostnader kommenteras.  
 
Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak 
på följande iakttagelser: 

● Genomfört stickprov visar att beställda förstudier innehåller ett eller två 
kostnadsalternativ. 

● I samband med projekteringsbeslut och igångsättningsbeslut av genomfört stickprov 
framgår inte investeringens påverkan på driften.  

Tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv  
 
Revisionsfråga 7: Bedrivs lokalförsörjningsprocessen med tillräcklig framförhållning 
och med ett långsiktigt perspektiv? 
 
Iakttagelser  
Den framtagna lokalförsörjningsplanen ger en överblick över de större insatser som kan 
bli aktuella under kommande 10 år. De underliggande lokalresursplanerna beskriver vilka 
fastigheter som verksamheten nyttjar, hur länge de kan användas i befintligt skick samt 
vilken utvecklingsåtgärd som bedöms vara nödvändig och när. Av lokalresursplanen 
framgår att planen tagits fram genom ett flertal workshops med företrädare för teknik- och 
serviceförvaltningen. Varje fastighets framtida utvecklingsbehov har identifierats, primärt 
ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Företrädare för respektive verksamhet har bidragit 
genom att belysa och tillföra verksamhetsbehovet, dels förändring av befintliga lokaler, 
dels behov av mer/större lokaler.  

Av tabellen nedan framgår ett exempel på diagram i lokalresursplanen som sammanfattar 
föreslagen planering för förskolornas lokalers utveckling.  

Diagram 1: Föreslagen planering för förskolor i lokalresursplanen 
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Ett av syftena med att skapa en lokalförsörjningsplan är att skapa goda förutsättningar för 
framförhållning i alla de processer som ska koordineras och samtidigt ge ett långsiktigt 
perspektiv, som bland annat kan utgöra stöd för en mer långsiktig finansiell planering. 
Lokalförsörjningsplanen har under 2020 gått parallellt med budgetarbetet 2021–2024. 
Syftet är att planen ska vara en del av budgetarbetet och vara ett viktigt strategiskt 
dokument för politiken som en del i planeringen. Vidare uppges i intervju att 
lokalförsörjningsplanen skapar bättre förutsättningar för ett bra förhållande mellan 
kommunens investeringsbudget och lokalförsörjningsplan.  
 
I Marks kommun är verksamhetsnämnderna ansvariga över att beskriva verksamhetens 
behov med stöd av teknik- och serviceförvaltningen. I intervjuer framgår att det finns ett 
behov av att utveckla processerna för att analysera och beskriva behov på ett bättre sätt. 
Vid tiden för granskningen finns inga kommungemensamma mallar som ska användas 
som stöd i behovsanalysen.  

Vidare är uppfattningen av både förvaltningar och nämnder att behoven inte är tillräckligt 
beskrivna och planeringen avseende förskole- och skollokaler beskrivs ligga med kort 
framförhållning. Vidare framgår att det är otydligt hur nämndernas roll ska se ut i 
processen av att beskriva behov, det vill säga om de verksamhetsbehov som framställs 
ska föregås av beslut i berörd nämnd. Vidare saknas uppskattningar av hur lång tid 
(ledtider) de olika delarna (skeden) i lokalförsörjningsprocessen ska ta.  

Sedan något år tillbaka har barn- och utbildningsförvaltningen anställt en lokalsamordnare 
som ska arbeta fokuserat med att förmedla behovet till lokalförsörjningsenheten. Vidare 
är ambitionen att en framtida strateg på lokalförsörjningsenheten ska arbeta med de 
beställande nämndernas behov.  
 
Enligt intervju med lokalförsörjningsenheten har antalet paviljonger i kommunen minskat, 
vilket är en indikation på att framförhållningen inte är bristfällig för närvarande.  
 
För att kommunens lokalförsörjningsprocess ska kunna bedrivas med en tillräcklig 
framförhållning framgår av intervju att tillgången till mark i kommunen behöver 
säkerställas. Vidare är lokalförsörjningsenhetens bedömning att det finns ett behov av att 
ta fram förändrade och nya detaljplaner i takt med kommunens ökade investeringsbehov. 
Lokalförsörjningsenheten ser därför en risk att det kan komma att byggas på provisoriska 
lösningar. I intervju framgår att ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
där dialog om dessa frågor pågår. 
 
Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baseras i huvudsak på 
följande iakttagelser:  

● Den upprättade lokalförsörjningsplanen skapar förutsättningar för en god 
framförhållning och långsiktigt perspektiv i lokalförsörjningsfrågor.  

● Kommunen har minskat antalet paviljonger, vilket är en indikation på att 
framförhållningen inte är bristfällig för närvarande.  

● Tillgången till mark i kommunen behöver säkerställas. Behov finns att ta fram 
förändrade och nya detaljplaner i takt med kommunens ökade investeringsbehov. 



 
 

18 

Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en 
granskning av lokalförsörjningsprocessen. Syftet har varit att bedöma om teknik- och 
servicenämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig 
lokalförsörjning. 

Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att teknik- och servicenämnden inte helt säkerställer en 
tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning. 
Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga, 
vilka framkommer i sin helhet av rapporten. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Har nämnden tagit fram 
principer för 
lokalförsörjning som syftar 
till att säkerställa en 
kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig 
lokalförsörjning? 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Har nämnden säkerställt 
att det finns kort- och 
långsiktiga mål för 
lokalförsörjningen? 

Uppfyllt 
 
 

 

Finns det en tydlig 
ansvarsfördelning och en 
fungerande samverkan 
mellan kommunstyrelsen, 
teknik- och 
servicenämnden samt 
lokalutnyttjande 
verksamheter? 

Delvis uppfylld 
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Säkerställer 
lokalförsörjnings- 
processen det för 
kommunkoncernen mest 
ekonomiskt fördelaktiga 
och funktionella lokaler? 
 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Är ansvariga politiker 
delaktiga i 
beslutsprocessen utifrån 
verksamheternas behov, 
krav och kostnadskontroll 
av investeringsprojekt? 

Ej uppfyllt 
 
 

 

Säkerställer nämnden att 
det finns tillräckliga 
beslutsunderlag som 
redovisar olika 
handlingsalternativ och 
konsekvenser? 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Bedrivs lokalförsörjnings- 
processen med tillräcklig 
framförhållning och med 
ett långsiktigt perspektiv? 

Delvis uppfylld 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Marks kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 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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