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Hantering av större investeringsprojekt 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat hanteringen av 

större investeringsprojekt inom kommunstyrelsen, Ks, respektive service- och tekniknämnden, 

SoTn, med avgränsning till den projektverksamhet som bedrivs inom samhällsbyggnads- samt 

service- och teknikförvaltningen. Syftet har varit att bedöma om Ks samt SoTn säkerställer att 

större investeringsprojekt hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 

kontroll. Revisionsobjekt i granskningen har varit Ks samt SoTn. I granskningen har vi biträtts 

av sakkunniga från PwC. 

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. 

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser: 

 Regler/riktlinjer är i begränsad utsträckning tillfredställande avseende 

informationsflöde till uppdragsgivaren (Ks eller dess samhällsplaneringsutskott, Kssu), 

gränsdragning mellan projektägare och uppdragsgivare samt kopplingen till kommunens 

organisation och resurser i form av personal. 

 Regler/riktlinjer, i form av kommunens projektstyrningsmodell, är dokumenterade och 

kända i verksamheten men tillämpas bara i begränsad utsträckning. 

 Det sker tillräcklig uppföljning under tiden för projektens genomförande, men att 

informationsflödet inte säkerställer uppdragsgivarens möjligheter till insikt under 

projektets genomförande. 

 Det saknas tydliga rutiner för hur uppdragsgivaren löpande ska följa pågående projekt. 

 Det sker ingen uppföljning/analys efter projektavslut. 

 Det saknas fastställda rutiner för budgetering och redovisning av investeringsprojekt. 

 Den formella överföringen mellan investeringsmedel fungerar tillfredställande mellan 

åren.  
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Vi rekommenderar 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. 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i bifogad 

revisionsrapport. Kommunstyrelsens och service och tekniknämndens svar på vår granskning 

emotses till senast 2016-06-01. 
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