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1. Sammanfattande revisionell 
bedömning och förslag 

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC genomfört en granskning 

avseende hanteringen av investeringsprojekt inom kommunstyrelsen och service- och 

tekniknämnden. Uppdraget har varit att granska om kommunstyrelsen och service- och 

tekniknämnden säkerställer en ändamålsenlig hantering av större investeringsprojekt 

samt om den interna kontrollen på området är tillräcklig. 

1.1. Sammanfattande bedömning 
Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt iakttagelser för 

de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till 

grund för bedömningen av revisionsfrågan. 

Revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden att 

större investeringsprojekt hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 

kontroll? 

Vår sammanfattande bedömning är att: 

 kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden i begränsad utsträckning 

säkerställer att större investeringsprojekt hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

 den interna kontrollen inte är tillräcklig gällande större investeringsprojekt. 

Kontrollmål: 

 Finns tillfredsställande riktlinjer och rutiner fastställda för 

genomförande av investeringsprojekt? 

Vår bedömning är att riktlinjer och rutiner för genomförande av investeringsprojekt är 

fastställda och i begränsad del tillfredställande. 

Bedömningen grundar vi på att regler och riktlinjer inte i tillräcklig omfattning 

säkerställer ett informationsflöde till uppdragsgivaren (Ks/Kssu) under pågående projekt. 

Regler och riktlinjer omfattar inte i tillräcklig utsträckning gränsdragningen mellan 

projektägare och uppdragsgivare kopplat till avvikelsehantering, exempelvis utifrån 

beloppsgränser. Vidare framgår att regler/riktlinjer inte motsvaras av kommunens 

förutsättningar organisatoriskt och kopplat till resurser i form av personal. 

 Är riktlinjer och rutiner dokumenterade och kända i verksamheten? 

Vår bedömning är att projektstyrningsmodellen är dokumenterad och känd i 

verksamheten. 

 Tillämpas riktlinjer och rutiner i investeringsprojekt? 

Vår bedömning är att riktlinjer och rutiner endast i begränsad utsträckning tillämpas. 
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Regler och rutiner på området uppfattas av de intervjuade som endast tillämpliga i delar. 

Vidare framgår att processen för framtagande av modellen samt brister i dess 

implementering har varit bidragande orsaker till att tillämpningen är låg. 

Med tanke på det läge som kommunen befinner sig i, med ökad produktion och 

expansion, är ändamålsenliga regler och riktlinjer på området en viktig förutsättning för 

att kommunen ska kunna bedriva projekt på ett optimalt sätt. 

 Sker tillräcklig uppföljning av investeringsprojekt under tiden för  

projektets genomförande? 

Vår bedömning är att det till övervägande del sker en tillräcklig uppföljning under tiden 

för projektens genomförande, men att SoT-nämndens och Ks/Kssu möjligheter att 

säkerställa att projekten bedrivs ändamålsenligt är begränsade. 

Vi ser som positivt att byggmöten sker tätare än tidigare samt att aktiviteter genomförs för 

att stärka kommunens roll som beställare. Vi gör dock bedömningen att uppföljningen 

inte i tillräcklig omfattning säkerställer ett informationsflöde som ger uppdragsgivaren 

möjlighet till insikt under projekts genomförande, avser främst ÄTA-arbeten, men även 

övrig löpande information kopplat till projekt. Vidare är vår bedömning att det saknas 

tydliga rutiner för hur uppdragsgivaren löpande ska kunna följa projekt. 

 Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter 

projektets avslut? 

Vår bedömning är att uppföljning/analys efter projektets avslut inte är tillräcklig. 

Bedömningen baseras på avsaknaden av uppföljning/analys efter projektavsluten, vilket 

vi bedömer som anmärkningsvärt med tanke på det läge kommunen är i med fokus på 

expansion och produktion. Att inte genomföra analyser efter projektavsluten riskerar 

bidra till att hämma kommunens möjligheter att utveckla projektprocesser/rutiner i syfte 

att dessa ska bli effektivare sett ur både tids- och kostnadsaspekter. 

Vi föreslår att processer för uppföljningar/analyser efter projektavslut inkluderas och blir 

en del i den pågående översynen av projektstyrningsmodellen. 

 Sker en ändamålsenlig budgetering och redovisning av investerings-

projekt? 

Vår bedömning är att budgetering och redovisning av investeringsprojekt inte är 

ändamålsenlig.  

Bedömningen baseras på avsaknaden av fastställda rutiner och rutinbeskrivningar för 

både projektledare och för ekonomer. Projektlönsamheten och styrningen kan inte anses 

kvalitetssäkrad utan ett gemensamt antaget arbetssätt. En gemensam 

dokumentlagringsstruktur bör exempelvis ingå i detta.  

 Hur hanteras överföring av investeringsmedel mellan åren? 

Vår bedömning är att den formella överföringen av investeringsmedel mellan åren 

fungerar tillfredsställande.  

Budgetering av projektmedel och förbrukningen av resurserna bör dock bättre kunna 

matchas tidsmässigt om enhetliga mallar, skriftliga rutiner och ett tydligt arbetssätt tas 
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fram. Det går dock inte helt att undvika att projektmedel måste kompletterings-

budgeteras, då projekt av olika anledningar kan löpa över mer än ett verksamhetsår. 

1.2. Rekommendationer 
Baserat på de iakttagelser och bedömningar som gjorts i denna granskning 

rekommenderar vi att: 

 Ks/Kssu säkerställer att regler och rutiner avseende hanteringen av 

investeringsprojekt är ändamålsenliga och särskilt med fokus på 

informationsflödet till uppdragsgivaren under pågående projekt i syfte att stärka 

den interna kontrollen och uppdragsgivarens möjligheter till både insikt och till ev 

korrigerande beslut. 

 Ks/Kssu initierar en översyn av projektstyrningsmodellen för att bättre anpassa 

den utifrån kommunens förutsättningar och därmed förbättra möjligheterna att 

tillämpa den. 

 Ks samt SoT-nämnden säkerställer att regler och riktlinjer implementeras i 

tillräcklig omfattning för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete avseende 

hanteringen av investeringsprojekt samt att tillämpningen av regler och riktlinjer 

följs upp. 

 Ks/Kssu samt SoT-nämnden säkerställer att uppföljningar och utvärderingar efter 

projektavslut genomförs i tillräcklig omfattning i syfte att säkerställa en adekvat 

hantering av investeringsprojekt. 

 Ks/Kssu säkerställer en ändamålsenlig och enhetlig hantering av projekt utifrån 

planering, budgetering, genomförande och uppföljning samt införande i 

kommunens anläggningsregister i syfte att öka projektlönsamheten och styrningen 

av projekt. En gemensam dokumentlagringsstruktur bör ingå i detta. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Samhällsomvandlingsprocessens fortskridande i Gällivare kommun innebär bl a att 

organisationen, från att huvudsakligen arbetat förvaltande, nu också arbetar med 

samhällsutveckling där produktion och expansion står i fokus. Kommunen kommer 

därmed under flera år bedriva omfattande investeringsverksamhet när byggandet av bl a 

lokaler och andra anläggningar ska genomföras. 

Viktigt är att kommunen har tillfredsställande riktlinjer och rutiner, en ändamålsenlig 

tillämpning av dessa samt en tillräcklig uppföljning av investeringsprojekt samt ett 

oantastligt etiskt förhållningssätt gentemot sina leverantörer. Detta för att säkerställa en 

kvalitativ investeringsverksamhet och en god hushållning av kommunens investerings-

resurser. Risk finns annars för bl a onödiga fördyringar av projekt och därmed i 

förlängningen ökade kostnader för kommunens medlemmar. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Syftet med granskning har varit att besvara följande revisionsfråga:  

 Säkerställer Kommunstyrelsen och Service- och tekniknämnden att större 

investeringsprojekt hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 

kontroll? 

För att besvara ovanstående revisionsfråga har följande kontrollmål varit styrande: 

 Finns tillfredsställande riktlinjer och rutiner fastställda för genomförande av 

investeringsprojekt (t ex avseende planering/projektering, förkalkyler, beslut, 

löpande kontroll/uppföljning, utvärdering/efterkalkyler)? 

 Är riktlinjer och rutiner dokumenterade och kända i verksamheten? 

 Tillämpas riktlinjer och rutiner i investeringsprojekt? 

 Sker tillräcklig uppföljning av investeringsprojekt under tiden för projektens 

genomförande? 

 Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter projektavslut? 

 Sker en ändamålsenlig budgetering och redovisning av investeringsprojekt? 

 Hur hanteras överföring av investeringsmedel mellan åren?  
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2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterier för granskningen har i första hand varit: 

 Kommunallagens regler om God ekonomisk hushållning 

 Av fullmäktige fastställda mål, policys och riktlinjer på området 

 Redovisningsregelverk avseende investeringar 

 Vedertagna kriterier för god internkontroll 

2.4. Avgränsning och metod 
Revisionsobjekten i denna granskning har varit kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 

samhällsplaneringsutskott (Ks/Kssu) samt service- och tekniknämnden (SoTn). 

Avgränsning har gjorts till den projektverksamhet som bedrivs inom samhällsbyggnads-

förvaltningen samt service- och teknikförvaltningen. Granskningen har avgränsats till 

riktlinjer och rutiner på övergripande nivå samt att granska tre avslutade större 

investeringsprojekt och översiktligt granska budgetering och redovisning av dessa. 

Metoden i denna granskning har varit intervjuer och analyser av relevanta dokument. 

Avgränsningen i form av intervjuer har gjorts till förvaltningschefen på samhälls-

byggnadsförvaltningen (Sam), förvaltningschefen på SoT-förvaltningen, SoT-

förvaltningens projektsamordnare, SoT-förvaltningens avdelningschef för service- och 

fritid, och förvaltningens kvalitetssamordnare, kommunens kvalitetssamordnare, VD på 

Top Bostäder AB (Top) och en byggprojektledare på Top. Därutöver har kommunens 

ekonomichef, redovisningsekonomer, projektledare på Top och kommunen intervjuats  

Dokumentgranskningen har omfattat protokoll för Ks och SoTn, riktlinjer 

(Projektstyrningsmodell, förenklad projektstyrningsmodell), listor över 

investeringsprojekt för åren 2013-2015 (den s k gula listan), förkalkyler, utdrag ur 

kommunens ekonomisystem för projektredovisning, kommunala beslut i fullmäktige och 

kommunstyrelse samt annan relevant projektredovisningsdokumentation. 

I bedömningen av revisionsfrågan och kontrollmålen har en fyrgradig skala använts enligt 

nedan: 

Bedömningsskalan för revisionsfrågan och kontrollmålen 

 inte ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 i begränsad utsträckning ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 till övervägande del ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 ja – ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Resultatet av genomförda intervjuer och dokumentgranskningar presenteras nedan i form 

av iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

3.1. Riktlinjer och rutiner 
Kommunens regler och rutiner angående investeringsprojekt och dessas hantering utgår 

ifrån den av Ks beslutade ”Projektstyrningsmodellen”, Ks 2013-10-14. Av intervjuerna 

framgår att alla projekt ska följa modellen, men att dess tillämpning har varit avhängig 

dels på hur processen kring modellens framtagande gick till samt hur den efter 

framtagandet implementerats. Mer om tillämpningen avseende Projektstyrningsmodellen 

i avsnitt 3.3. 

3.1.1. Projektstyrningsmodellen 

Modellen anger hur investeringsprojekt ska bedrivas från idéstadie till att projektet är 

färdigt och överlämnat för vidare förvaltning. Av modellen framgår att projekt delas upp i 

olika faser där beslutspunkter, så kallade grindar, avgränsar de olika faserna. Vidare 

framgår av modellen hur ansvar och roller fördelar sig samt vilka moment som ska göras i 

de olika faserna. 

Projekt delas in i följande faser: 

 Idéfas – grind 1 

 Förstudiefas – grind 2 

 Projektutvecklingsfas – grind 3 

 Genomförandefas – grind 4 

 Avslutningsfas – grind 5 

 Överlämningsfas – grind 6 

I Projektstyrningsmodellen görs vidare en uppdelning utifrån om ett projekt klassas som 

ett samhällsbyggnadsprojekt eller som ett övrigt projekt. Projekt som klassas som 

samhällsbyggnadsprojekt ska initialt hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen1 och 

projekt som klassas som ”övriga” ska initialt hanteras av respektive berörd förvaltning. I 

båda fallen ska, enligt Projektstyrningsmodellen, förvaltningschefsgruppen2 fatta beslut 

om en fördjupning av projektidén är aktuell eller inte, och om en så kallad förstudie ska 

inledas. Från grind 1 och fram till och med grind 5 är det Ks/Kssu som fattar beslut om 

projektet ska gå vidare till nästa fas eller inte. Efter grind 6 ska projektet formellt vara 

avslutat och ska då tas bort från projektkatalogen. 

  

                                                             
1 Samhällsbyggnadsförvaltningen är placerade direkt under kommunstyrelsen och arbetar till stora 
delar med projekt kopplat till samhällsomvandlingen. 
2 Chefsgruppen – består av samtliga förvaltningschefer och leds av kommunchefen 
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Projektorganisationen tillsätts, enligt Projektstyrningsmodellen, normalt i 

projektutvecklingsfasen. Organisationen kan variera beroende på projektets karaktär, 

dock är den skild från linjeorganisationen. I genomförandefasen är det den tillsatta 

projektorganisationen som ansvarar för den löpande uppföljningen av projektet. För 

samhällsbyggnadsprojekt ska projekt ledas av samhällsbyggnadsförvaltningen som även 

ska ansvara för kontroll och besiktning. 

Vår iakttagelse är att det av Projektstyrningsmodellen är otydligt hur beslut om 

eventuella avvikelser, exempelvis ÄTA:or3 , ska hanteras under projektets gång avseende 

ansvarsfördelningen mellan projektorganisationen, projektägaren (förvaltningschefs-

gruppen) och uppdragsgivaren (Ks/Kssu). Av modellen framgår att projektägaren 

godkänner avvikelser och att dessa ska lämnas till uppdragsgivaren. Modellen omfattar 

inte någon gränsdragning för vilka beslut som får fattas av projektägaren och/eller när det 

krävs ett beslut av uppdragsgivaren utifrån exempelvis beloppsgränser. Dock framgår av 

modellen att eventuella ändringar eller kompletteringar av projektets inriktning kräver 

beslut av uppdragsgivaren. 

I Projektstyrningsmodellen redogörs för att Ks/Kssu är både beställare och uppdrags-

givare. (Vår tolkning är att dessa politiska organ i detta sammanhang i praktiken kan ses 

som ett och samma därav har vi valt att benämna Ks/Kssu som uppdragsgivare.) 

Projektstyrningsmodellen omfattar hur projekt ska avslutas och överlämnas. Varje projekt 

ska i avslutningsfasen slutredovisas och utvärderas och detta ska presenteras för 

uppdragsgivaren. 

Det framgår av Projektstyrningsmodellen att projektägaren ska rapportera om läget i 

pågående projekt till uppdragsgivaren. Vidare framgår att uppdragsgivaren har ett ansvar, 

enligt Projektstyrningsmodellen, att begära de redovisningar de behöver för sina beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit initiativ gällande översyn av Projektstyrnings-

modellen i syfte att förbättra densamma. Av intervjuer framgår att modellen behöver 

stärkas när det gäller kopplingen till den interna kontrollen samt kopplingen till 

budgetarbetet. Översynen omfattar även att ta fram mallar för dokumentering då sådana 

saknats. Vidare framgår att arbetet med översynen kommer innefatta att se över hur 

modellen kan anpassas beroende på storleken på det enskilda projektet. Det pågår även 

insatser för att stärka kommunen som beställare i syfte att handlingar/underlag ska 

motsvara behoven och vara fullständiga. En bakomliggande faktor till översynen har 

vidare, enligt intervjuer, varit att verksamheterna upplevt modellen som otydlig. 

Vår iakttagelse är att projektstyrningsmodellen ur ett pedagogiskt perspektiv är svår att ta 

till sig. Dokumentet består av löpande text som beskriver hur projekt ska bedrivas och 

innehåller inga flödesscheman eller illustrationer som kompletterar och förtydligar den 

löpande texten. 

Av intervjuerna framgår att verksamheten känner till att projektstyrningsmodellen finns 

men att det varier i vilken omfattning modellen tillämpas. Anledningar till att 

tillämpningen varierar anses främst ha att göra med; hur projektmodellen togs fram, hur 

                                                             
3 ÄTA (Ändring, Tillägg, Avgående) – en förkortning av arbeten som inte finns med vid projektstar-
ten. En ÄTA handlar om en förändring som sker under arbetets gång vad gäller ett jobb. 
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implementeringen av processen gick till samt att modellen inte tar hänsyn till storlek på 

det enskilda projektet och detta har sammantaget lett till att modellen har tillämpats i de 

delar som har ansetts lämpliga för olika projekt. Vidare är upplevelsen enligt intervjuerna 

att det skulle krävas en riktad insats, i form av exempelvis utbildning, för att verksam-

heterna ska känna till hur modellen på ett enhetligt sätt ska tillämpas i praktiken.  

Enligt intervjuer togs Projektstyrningsmodellen fram externt och processen vid 

framtagandet upplevdes som forcerad. Vidare framgår av intervjuerna att den som 

arbetade fram modellen inte var involverad i implementeringen och att detta kan ha 

påverkat förståelsen för hur projektmodellen var tänkt att fungera.  

Nämnas i sammanhanget kan att när det gäller investeringsprojekt kopplat till vatten, 

avlopp och avfall är tillämpningen av projektstyrningsmodellen mer begränsad. Avseende 

dessa områden pågår även en diskussion över vad som klassas som drift/reinvestering 

kontra investering, exempelvis uppförandet av ny VA-fastighet. Enligt intervju påverkas 

tillämpningen av projektstyrningsmodellen av om verksamheten ser på uppförandet av 

fastigheten som drift eller investering. 

3.1.2. Förenklad modell 

Utöver den fullständiga projektstyrningsmodellen har även en förenklad version tagits 

fram. Den förenklade modellen är uppdelad i två stadier – idé och genomförande, och 

består av två flödesscheman som beskriver hur projekt är tänkta att bedrivas. Vår 

iakttagelse är att denna är framtagen för att konkretisera projektstyrningsmodellen just 

med anledning av att modellen har upplevts svår att ta till sig och omsätta i praktiskt 

agerande. 

3.1.3. Organisation 

Investeringsprojekt som ska genomföras med anledning av samhällsomvandlingen ska, 

enligt intervjuerna, genomföras av Sam-förvaltningen och övriga projekt genomförs av 

SoT-förvaltningen. Dock framgår att det förekommer gråzoner där projektets tillhörighet 

kan vara svår att avgöra och inte framgår med självklarhet. Ett exempel vi tagit del av är 

byggandet av skola som dels sker med anledning av skolsturkturutredningen och 

samtidigt till följd av samhällsomvandlingen, där tillhörigheten enligt intervjuerna 

upplevs som otydlig. 

Det har förekommit fall där projektstyrningsmodellen visat sig inte vara anpassad till den 

organisation och de processer som finns i kommunen idag. Som exempel lyfts ett projekt 

som stoppades då det genom remiss angående en detaljplan upptäcktes att projektet inte 

kunde startas upp med anledning av ändrad inriktning för det tilltänkta området.  

3.1.4. Bedömning 

I det läge kommunen befinner sig i, med ökad produktion och expansion, är rutiner och 

riktlinjer en viktig faktor för kommunens möjligheter att effektivt och säkert bedriva och 

hantera projekt i stor skala. 

Vår bedömning är att riktlinjer och rutiner för genomförande av investeringsprojekt är 

fastställda genom projektstyrningsmodellen men endast i begränsad utsträckning 

tillfredställande. Noteras ska också att vi i en parallell granskning till denna har granskat 



Hantering av investeringsprojekt, Gällivare kommun 
 

Mars 2016     10 av 18 
Gällivare kommun 
PwC 

 

upphandlingsverksamheten och bl a de kommunala riktlinjer som omgärdar denna vilka 

har direkt inverkan även på investeringsverksamheten. Synpunkter har där framförts på 

att vissa av reglerna är gamla och måste uppdateras utifrån bl a ändrad lagstiftning men 

också att andra, t ex kommunens regelverk mot korruption, är aktuellt och tydligt. 

Vår bedömning är att riktlinjer och rutiner endast i begränsad utsträckning tillämpas. 

Projektstyrningsmodellen är dokumenterad och känd i verksamheten men den är inte 

tydligt implementerad och tillämpas bl a därför inte på avsett vis och i tänkt utsträckning. 

Avseende projektstyrningsmodellen och dess förutsättningar att i högre grad tillämpas 

förutsätter detta en ökad kunskap och insikt i hur modellen är tänkt att fungera. Vår 

bedömning är att det inte räcker med att modellen finns dokumenterad och känd för att 

den ska tillämpas. En process för implementering, och kanske också en viss revidering av 

modellen utifrån kommunens förutsättningar, bedöms som nödvändig för att skapa 

förutsättningar för att öka tillämpningen av modellen. 

Vi bedömer vidare att projektstyrningsmodellen inte är tillfredställande utformad 

avseende hur informationsflödet till uppdragsgivaren (Ks/Kssu) ska gå till och även till 

viss del hur beslutsfattandet under projektets gång ska ske. Vi ser positivt på att 

uppdragsgivaren beslutar om vilken information den vill ha och att projektägaren 

(förvaltningschefsgruppen) rapporterar om läget i pågående projekt. Dock menar vi att 

projektstyrningsmodellen på ett tydligare sätt behöver säkerställa att uppdragsgivaren får 

nog med underlag löpande under projektets gång för att kunna fatta korrigerande beslut 

och inte minst i syfte att uppdragsgivaren ska stärka den interna kontrollen. 

Vi bedömer också att projektstyrningsmodellen kopplat till beslutsfattande saknar 

regler/riktlinjer för hur beslut avseende avvikelsehantering ska hanteras, avser främst 

gränsdragning mellan uppdragsgivaren och projektägaren. Sett ur ett budgetmässigt och 

ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att politikens inflytande över beslut med 

ekonomisk effekt säkerställs. Kommunen har sammanfattningsvis genom 

Projektstyrningsmodellen en grund för hur arbetet med investeringsprojekt ska bedrivas, 

men den behöver utvecklas samt anpassas så att den, exempelvis, i högre grad motsvarar 

kommunens organisatoriska förutsättningar och så att ansvaret för den ekonomiska 

hanteringen tydliggörs mellan politik och förvaltning. 

3.2. Uppföljning under genomförande 
Att löpande genomföra kontroller under ett projekt mot avtal, leveranstider, kostnader, 

direktiv m.m. ger förutsättningar för att i tid kunna fatta nödvändiga korrigerande beslut 

under ett projekts genomförande, men också för att få en bild av hur arbetet fortlöper. Att 

ha ändamålsenliga processer för uppföljning kan också vara avgörande för att få 

information i tillräckligt god tid. En återkommande del i t ex byggprojekt är så kallade 

ÄTA-arbeten och dessa behöver hanteras under snabbt och effektivt under projekts 

genomförande. 

3.2.1. Iakttagelse 

Den löpande kontrollen under genomförandefasen sker inom ramen för flera 

uppföljningsprocesser. Dels genomförs byggmöten mellan entreprenören och 

projektägaren, det sker ekonomisk uppföljning, uppföljning av entreprenadavtal samt 
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uppföljning av handlingar. Av intervjuer framgår att det generellt har varit bristfällig 

uppföljning under projektens genomförande. Aktiviteter, som nämnts i avsnitt 3.1.1, om 

att kommunen ska bli en bättre beställare omfattar även att kommunen i högre grad ska 

följa upp entreprenadavtal, utförardel samt uppföljning av att beställda handlingar är 

korrekta och kompletta. 

Under projektets genomförande är det förvaltningschefen som avgör vilken information 

som ska delges på politisk nivå, enligt intervju. Den information som rapporteras till 

Ks/Kssu är normalt större avvikelser. Av intervjuerna framgår att det utöver 

rapporteringen om större avvikelser även sker muntlig rapportering som ofta är 

övergripande till sin karaktär. 

Den ekonomiska uppföljningen av investeringsprojekt genomförs av 

förvaltningsekonomen på uppdrag av den projektansvarige. 

3.2.2. Service- och teknikförvaltningen 

Byggmöten genomförs i syfte bl a att kunna identifiera förändringar/avvikelser under ett 

projekts genomförandefas. Tidigare hölls byggmöten var fjärde vecka, men nu sker 

byggmöten varannan vecka för att tidigare kunna få information om eventuella avvikelser 

och förändringar. 

Varje investeringsprojekt har en del av budgeten avsatt för ÄTA-arbeten, någonstans 

mellan 8 – 15 %4 är en normal budgetering för ÄTA:or, enligt de intervjuade. I de fall 

ÄTA-kostnaden överstiger den budgeterade kostnaden sker en förhandling mellan 

entreprenören och projektägaren om vilka åtgärder som ska vidtas. Ambitionen är dock 

att i första skedet pröva varje enskild begäran om ÄTA separat innan sådana ev godkänns. 

Av intervjuerna framgår att uppdragsgivaren, vilken är ytterst ansvarig för projekten, inte 

har fattat beslut i de fall ÄTA-kostnaden överstigit den budgeterade kostnaden. En 

förklaring till att uppdragsgivaren inte kopplats in för att fatta beslut om ÄTA-arbeten 

handlar enligt intervju om att kostnaderna inte varit ”nog höga”. Däremot kopplas 

uppdragsgivaren in i upphandlingsskedet för att fatta beslut om anbuden hamnar utanför 

budgeten och beslut om utökning av budget krävs. 

I sammanhanget framgår av intervjuer att kostnaderna för ÄTA-arbeten historiskt har 

varit höga, kostnaderna beskrivs till och med som ”abnormt” höga i vissa projekt. Detta 

ska dock inte vara fallet numer utan nu finns en bättre löpande uppföljning och styrning 

av investeringsprojekten (om än inte enligt projektstyrningsmodellen i alla avseenden). 

Den främsta anledningen till att kostnaderna för ÄTA riskerar bli höga anses vara att 

underlagen/handlingarna är bristfälliga, enligt intervju. Kommunens genomför insatser 

för att bli en bättre beställare, vilket förväntas leda till att bättre underlag/handlingar tas 

fram och som i sin tur ska bidra till mindre ÄTA-arbeten. Förstärkningar på 

byggherresidan förväntas också ge effekt på handlingar/underlag, liksom bättre 

möjligheter att löpande följa upp projekt under genomförandefasen. 

                                                             
4 Projekt som innefattar markarbeten budgeteras med en procentuellt högre andel (10 – 15 %) av 
budgeten än projekt som inte innefattar markarbeten. 
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3.2.3. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Den uppföljning som sker av Sam under projektens genomförande är till sin karaktär 

lärande i den meningen att erfarenheter som dras återförs till projektverksamheten för att 

skapa en kontinuerlig förbättringsprocess. Av intervju framgår således att det sker 

löpande utvärderingar under projekttiden. De löpande kontrollerna består i att följa upp 

ekonomi, verksamhet, leveransplaner, betalningsplaner m m. Alla leverantörsfakturor 

inom respektive projekt granskas. 

I samband med att projektledare har anställts på Sam har möjligheterna att genomföra 

uppföljningar under projekts gång ökat. För Sam har detta inneburit att samtliga ÄTA:or 

nu granskas och kontrolleras innan ev godkännande. Anställningen av projektledarna har 

även lett till ökade möjligheter att kontrollera att leveransen i övrigt stämmer överens 

med beställningen. Av intervju framgår i sammanhanget att de löpande kontrollerna har 

inneburit att en konsult valts bort efter att brister upptäckts kopplat till hur tid har 

redovisats samt otillåtna prisjusteringar i förhållande till avtalet. 

Den information som delges Ks/Kssu under projektets gång består av muntlig 

information som är övergripande till sin karaktär. Det är endast vid större avvikelser med 

bedömning att politiskt beslut kommer krävas som en mer formell rapportering till 

Ks/Kssu sker.  

3.2.4. Bedömning 

Vår bedömning är att det till övervägande del sker en tillräcklig uppföljning under tiden 

för projektens genomförande, i vart fall inom den närmaste projektorganisationen, men 

att SoT-nämndens och Ks/Kssu möjligheter att säkerställa att projekten bedrivs 

ändamålsenligt är något begränsade. 

Vi ser som positivt att byggmöten sker tätare samt att aktiviteter genomförs för att stärka 

kommunens roll som beställare. Vi gör dock bedömningen att uppföljningen inte i 

tillräcklig omfattning säkerställer ett informationsflöde som säkerställer 

uppdragsgivarens insikt under projektens genomförande, avser främst ÄTA-arbeten, men 

det saknas även tydliga rutiner för övrig löpande information kopplat till projekten.  

3.3. Efter projektavslut 
Att genomföra uppföljningar, utvärderingar och analyser efter avslutade projekt kan vara 

en avgörande faktor för att över tid kunna utveckla arbetet med hur projekt bedrivs. En 

lärande organisation bygger på erfarenhet, vilket ges genom att utföra en uppgift flera 

gånger och att ständigt utvecklas. För Gällivare kommun innebär samhällsomvandlingen 

särskilda utmaningar där kommunen historiskt haft fokus på förvaltning till att nu 

fokusera på expansion och byggande. Att säkerställa processer för kompetensöverföring 

och analyser får anses vara särskilt viktiga för kommunen inför de utmaningar som den 

står inför. 

3.3.1. Iakttagelser 

Utifrån intervjuerna är vår iakttagelse att uppföljning/analys efter projektavslut är ett 

eftersatt område. De intervjuade ger ett intryck av att uppföljningar av projekt prioriteras 

bort till förmån för att driva nya. 
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Vår iakttagelse utifrån intervjuerna är att i samband med att ett projekt vid avslut 

överlämnas till drift, så sker inte några mer djupgående uppföljningar/analyser eller 

utvärderingar. Bör dock nämnas att de projekt som bedrivs inom Sam inte har avslutats 

ännu och således inte har kunnat vara föremål för någon analys eller uppföljning efter 

projektavslut. 

I sammanhanget lyfts under intervju fram att det är upp till den enskilde projektledaren 

att säkerställa arkivering av handlingar och även om rutinerna har förbättrats upplevs det 

som osäkert om detta alltid sker på ett godtagbart sätt som möjliggör att enkelt återsöka 

handlingar.  

3.3.2. Bedömning: 

Vår bedömning är att den uppföljning/analys som sker efter projektavslut inte är 

tillräcklig. 

Bedömningen baseras på stor avsaknad av uppföljning/analys efter projektavsluten, vilket 

vi bedömer som anmärkningsvärt med tanke på det läge kommunen är i med fokus på 

expansion och produktion. Att inte genomföra analyser efter projektavsluten och återföra 

erfarenheter till projektverksamheten riskerar bidra till att hämma kommunens 

förutsättningar att utveckla projektprocesser/rutiner i syfte att dessa ska bli effektivare 

sett ur både tid- och kostnadsaspekter. 

Vi föreslår att processer för hur uppföljningar/analyser efter projektavslut inkluderas och 

blir en del i den pågående översynen av projektstyrningsmodellen. 

3.4. Ändamålsenlig budgetering och redovisning av 
investeringsprojekt 

3.4.1. Rutiner och rapportering, iakttagelser 

Enligt intervju med handläggare på ekonomikontoret kan ett investeringsprojekt vara 

uppdelat i flera delprojekt i den ekonomiska redovisningen. Projekteringen kan vara ett 

separat projekt och själva uppförandet av en byggnad ett annat projekt. Inget projekt som 

hör ihop med ett annat projekt kan avslutas i den ekonomiska redovisningen förrän hela 

investeringsprocessen är avslutad för de ingående delprojekten. Detta beror på att 

investeringen vid slutförandet skall delas upp i komponenter enligt rekommendationen 

11.4 Materiella Anläggningstillgångar som getts ut av Rådet för Kommunal Redovisning. 

Denna rekommendation gäller från år 2014. 

Från de rapporter i ekonomisystemet som fås ut, till exempel kontoutdrag, framgår 

leverantörsfakturor, kostnadsslag (kontonummer i kommunens kontoplan men utan 

kontonamn) och belopp. Detta innebär att projektledarna för sin styrning och ledning 

måste hålla sig med ytterligare dokumentation. Man kan inte från rapporterna i 

ekonomisystemet enkelt direkt härleda vilken typ av kostnad man haft. En projektledare 

kan vilja hålla koll på ytterligare detaljer. Exempel på sådant kan vara styr och regler, 

ventilation, kostnader som upphandlats, tillkommande kostnader såsom ändrings- och 

tilläggsarbeten etc. Vilket arbetssätt som används framgår ofta inom organisationen, men 

finns inte dokumenterat i form av rutinbeskrivningar. Detta är också på så pass detaljerad 

nivå så att det inte ryms inom den antagna projektstyrningsmodellen. Det har vid 
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granskningen inte framkommit att det finns några rutinbeskrivningar som täcker denna 

typ av fördjupad löpande uppföljning.  

I kommunens projektstyrningsmodell behandlas endast kortfattat controllerns funktion i 

avsnitt 4.7.  

Kommunens ekonomer biträder med uppföljning, analys och rapporter, men det finns 

inga fastslagna arbetsmoment. Det finns till exempel inte fastslaget att ekonomer ska vara 

med vid möten då ekonomi i projekten diskuteras. Enligt uppgift varierar nyttjandet av 

denna resurs i olika projekt. Detta uppges kunna leda till att effektiviteten och 

projektlönsamheten blir lidande i vissa projekt.  

Det finns inga enhetliga arbetsrutiner för projektledare. Rapporter ur kommunens 

ekonomisystem upplevs ge för lite information. Det finns en rapportgenerator som kan ta 

fram mer information, men den funktionen används inte i dagsläget. Det är också oklart 

exakt vad som kan fås fram med hjälp av den. Kommunens projektstyrningsmodell 

upplevs av intervjuade projektledare ge för lite vägledning i det dagliga arbetet. Den 

upplevs också, som nämnts ovan, vara svår att tolka i hur den ska tillämpas i praktiken.  

Dokumentlagring sker digitalt men det finns inget enhetligt system för detta, utan varje 

användare får själv välja katalogstruktur. Det går dock att komma åt varandras 

dokumentkataloger. Det finns inga gemensamma, fastslagna mallar för kalkyler m m 

inom projekten, vilket efterfrågas av användarna. 

3.4.1.1. Bedömning och förslag 

Rutinbeskrivningar bör tas fram för både projektledare och för ekonomer. Dessa bör 

omfatta alla arbetsmoment såsom planering, budgetering, genomförande och uppföljning 

samt införande i kommunens anläggningsregister. Genom bra och tydliga rutiner kan 

kommunen försäkra sig om att projekten genomförs och avslutas utan onödigt dröjsmål. 

Man kan då också bättre säkerställa att värdeminskningsavdrag börjar löpa i rätt tid och 

med rätt belopp i rätt period. 

Enligt vår mening skulle också projektlönsamheten och styrningen bli mer kvalitetssäkrad 

med ett gemensamt antaget arbetssätt. En gemensam dokumentlagringsstruktur bör t ex 

ingå i detta.  

Ekonomerna fungerar mer som en stabsfunktion som avropas i varierande omfattning. De 

har inget eget mandat att vara med i projekten och arbeta med projektlönsamhet och 

styrning. 

3.4.2. Stickprov projekt, iakttagelser 

Rent generellt är det svårt att som utomstående följa de stora investeringsprojekten vad 

avser beslutade belopp och förbrukade medel, utifrån kommunfullmäktigeprotokoll och 

kommunstyrelseprotokoll eftersom inte bilagor till beslut finns tillgängliga via 

kommunens hemsida. Då projekten löper över flera år och delaktiveras (tas in i 

anläggningsregistret i efterhand som delprojekt färdigställs) blir också beslut om 

kompletteringsbudget (ej förbrukade investeringsmedel flyttas helt eller delvis till 

kommande verksamhetsår) svåra att följa, eftersom inte ursprungsbeloppen framgår. 

Däremot är det vår uppfattning att personalen på ekonomikontoret på kommunen har ett 
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bra grepp om detta. Det framkommer vid intervjuerna att det inte finns några 

rutinbeskrivningar på ekonomikontoret för hanteringen av investeringsprojekt, men att 

man överväger att upprätta sådana.  

I ekonomisystemet läggs projekten upp av handläggare på ekonomikontoret. Större pro-

jekt som omfattar flera etapper som ofta löper över flera verksamhetsår, kan delas upp i 

delprojekt, vilket underlättar t ex att en genomförd delinvestering avslutas ekonomiskt. 

Det ger också projektledaren en bättre överblick och bättre ekonomisk uppföljning vid 

stora projekt. Till exempel kan projekteringen läggas som ett underprojekt. Eventuella 

rivningar och markarbeten kan också särskiljas. 

3.4.2.1. Projekt 44110 Förskoleavdelningar 

Ks fattade beslut om 2,9 mnkr 2014-10-20 § 173. 2014-11-17 beviljade Ks ett tillägg om 

150 tkr. 2015-06-23 beviljade Ks i § 200 ytterligare 2,0 mnkr till projektet. 

Vid granskningstillfället i januari 2016 är totalt 5 050 tkr beviljade, medan projektet 

förbrukat 5 356 tkr, ett överdrag om 306 tkr. Projektet är inte slutfört och därmed heller 

inte idrifttaget i den ekonomiska redovisningen. 

Projekteringen gjordes av extern konsult. Någon upphandling av detta projekt gjordes inte 

då det var bråttom att komma igång. Ett avrop gjordes från kommunens befintliga 

ramavtal och arbetet skedde på löpande räkning. Några ÄTO:r, eller underlag för att 

avgöra om avvikelser skett, finns därför inte heller.  

3.4.2.2. Projektering 51051 äldreboende Forsgläntan 

2010-11-15 § 134 beslutade kommunfullmäktige att anta budget där 8 200 tkr budgeterats 

till projektering i äldreboende. De hittills nedlagda kostnaderna för projekteringen uppgår 

till 8 683 tkr och har upparbetats före år 2015. Inget kostnader har tillkommit efteråt. 

Budgetöverdraget i detta projekt har täckts genom att överskottsmedel har tagits från 

underprojekt 5105101 Avveckling Forsgårdsvillorna, vilket har fastställts i 

kompletteringsbudget 2013, fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-07 § 46.  

Urvalet för granskning omfattar beloppet 5 782 tkr som hämtats från Excelspecifikation 

Gula Listan 2013. Detta avser F51051 Projektering Äldreboende (Kommunalhemmet) 

5 782 tkr. Beloppet 5 782 tkr är kvarstående investeringsmedel som ej ännu förbrukats 

och som kompletteringsbudgeterats, d v s förts vidare till kommande års 

investeringsbudget.  

Endast projekteringen är klar för Forsgläntan. Uppdelning i komponenter och avslut i den 

ekonomiska redovisningen kan inte göras förrän huvudprojektet är slutfört. Kalkyler på 

investeringskostnaderna finns.  

Vid granskningstillfället i januari 2016 är totalt 8 751 tkr beviljade, medan projektet 

förbrukat 8 683 tkr. För närvarande finns det kvar 67 tkr i ej förbrukade medel. 

3.4.2.3. Projekt 34301 Skidstadion Etapp 3 

Grundbudget 7 000 tkr och kompletteringsbudget med 3 471 tkr, totalt 10 471 tkr. 

Resterande oförbrukat saldo 579 tkr av 10 471 tkr har kompletteringsbudgeterats till 2014 

enligt lista antagen i Ks 2014-03-17 § 47.  
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Kompletteringsbudgeten om 3 471 tkr avser resterande ej förbrukat belopp av tidigare 

investeringsbeslut. 

För huvudprojektet är vid granskningstillfället i januari 2016 totalt 22 351 tkr beviljade, 

medan projektet förbrukat 20 335 tkr. För närvarande finns det kvar 2 015 tkr i ej 

förbrukade medel. 

Det finns förkalkyl, nulägeskalkyl som tagits fram efter slutbesiktning samt ett utkast till 

slutredovisning. 

3.4.2.4. Projekt 7104602 Lapland Airport landningsbana, projektering 

Projektet är ett delprojekt i 71046 Lapland Airport Utveckling. I Gula Listan 2013 ligger 

budgeten på 40 000 tkr. 2013 har 4 831 tkr tagits upp som en tillgång i anläggnings-

registret. På detta objekt finns i anläggningsregistret totalt en anskaffningskostnad på 

16 399 tkr från 2009-2013. Inget är aktiverat på just detta objekt efter 2013. Eftersom 

huvudprojektet innehåller flera projekt så finns det fler objekt i anläggningsregistret. 

Dessutom kommer de delprojekt som ännu inte slutförts att i ett senare skede tillföras till 

objekt i anläggningsregistret. Enligt dokumentation ligger samtliga delprojekt totalt sett 

inom beslutad investeringsram.  

3.4.3. Bedömning och förslag 

Budgetering och redovisning av investeringar fungerar tillfredsställande. Arbetet skulle 

dock underlättas av gemensamma fastslagna mallar.  

I avsaknad av tydliga skriftliga rutiner kan arbetssättet skilja sig åt i olika projekt. Den 

ekonomiska hanteringen av investeringsprojekt och ekonomernas roll i dessa bör 

tydliggöras. Detta är särskilt viktigt med tanke på samhällsomvandlingen, som kommer 

att tillta i omfång de kommande åren.  

Den av kommunen antagna projektstyrningsmodellen ger generellt sett för lite vägledning 

i hur man ska arbeta i praktiken.  

Det finns inte framtaget gemensamt använda dokumentmallar, utan varje projektledare 

kan ha sitt eget system. Det mesta lagras digitalt men däremot inte med gemensam 

mappstruktur.  

Vid granskning av ett projekts handlingar finns förkalkyl, efterkalkyl och utkast till 

slutredovisning. Enligt vår mening är dokumentationen tillfredsställande men inte 

enhetlig. Behandling av ÄTO:r bedöms fungera tillfredsställande. 

Vi anser att gemensamma mallar och skriftliga rutiner bör tas fram. 

Projektstyrningsmodellen ger för lite vägledning i det praktiska arbetet. Det kan även 

behövas tas fram presentationsmaterial för att tydliggöra projektstyrningsmodellen. 
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3.5. Hur hanteras överföring av investeringsmedel 
mellan åren 

3.5.1. Iakttagelser 

Överföring av investeringsmedel hanteras genom att en kompletteringsbudget antas i 

fullmäktige. Vid vår granskning har vi kunnat se att kommunfullmäktige i samband med 

att årsredovisningen godkänns, även beslutar om kompletteringsbudgetering, där 

kvarvarande saldo på föregående års investeringsbudget enligt förslag från 

kommunstyrelsen har förts över till kommande års investeringsbudget. Överdrag av 

investeringsbudget behandlas också av kommunfullmäktige. I vår granskning, som berör 

ett av de granskade investeringsobjekten, togs överskottsmedel från ett projekt som gått 

med överskott. Detta överskott användes till att täcka underskottet på tre olika 

investeringsprojekt. 

För 2014 låg investeringsbudgeten på 181 mnkr, varav 70 mnkr förbrukats. Av 

kvarvarande investeringsutrymme 111 mnkr äskades 91 mnkr till kompletteringsbudget 

för 2015. Av dessa beslutades sedan att flytta över 88 mnkr till 2015. Merparten av 

investeringsbudgeten förbrukades således inte under 2014. Det kan finnas flera 

anledningar till detta. Projekt kan försenas på grund av upphandlingar, överklaganden 

och liknande omständigheter. Det är inte ovanligt att investeringar inte hinner avslutas till 

årsskiftet med tanke på att projekt ofta har en lång genomförandefas. Däremot kan man 

sannolikt få en bättre kontroll på själva processen om man har skriftliga rutiner, 

gemensamma mallar och i övrigt ett tydligt arbetssätt. Idag är snabbheten i processen ofta 

upp till enskilda individers engagemang. Där upplever vi att man verkligen gör allt man 

kan för att få saker gjorda, men kanske att arbetet blir mer stressigt för de inblandade i 

avsaknad av fastställda skriftliga rutiner.  

3.5.2. Bedömning 

Den formella överföringen av investeringsmedel mellan åren fungerar tillfredsställande.  

Budgetering av projektmedel och förbrukningen av resurserna bör bättre kunna matchas 

tidsmässigt om enhetliga mallar, skriftliga rutiner och ett tydligt arbetssätt tas fram. Det 

går dock inte helt att undvika att projektmedel måste kompletteringsbudgeteras, då 

projekt av olika anledningar kan löpa över mer än ett verksamhetsår. Det bör gå att 

utveckla budgeteringsprocessen så att en mer realistisk investeringstakt uppnås liksom 

bättre överenstämmelse mellan budgeterade och förbrukade medel. Detta även för projekt 

som redan från början är planerade att löpa över flera år. 
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