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Kommunstyrelsen 

Yttrande avseende granskningsrapporten "Granskning av investeringsprocessen" 

EV har på uppdrag av revisorerna i Lomma kommun granskat ändamålsenligheten i 

kommunstyrelsens övergripande styrning av investeringsprocessen. Revisorernas 

sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i stora delar har en ändamålsenlig 

övergripande styrning av investeringsprocessen och att strukturen för kommunens 

investeringsprocess är tillfredställande. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att stärka den 

övergripande styrningen av investeringsprocessen genom att tydliggöra vad nämndernas 

lokalbehovsplaner ska innefatta, tydliggöra investeringsplaneringsgruppens uppdrag samt 

fastställa när avvikelser ska rapporteras i enskilda projekt. Kommunrevisionen önskar svar 

senast 25 maj, enligt beviljat anstånd. 

Precis som uppmärksammats i samband med utvärderingen av internhyressystemet instämmer 

revisionen i att det bör tydliggöras var ansvaret ligger för kommunens strategiska 

lokalförsörjning. Enligt den utvärdering som gjorts av internhyressystemet föreslås att 

kommunstyrelsen ska ta ett ökat strategiskt grepp om fastighetsägarfrågan utifrån 

fastigheternas övergripande status, användning och potential på sikt. Förslag inför politiskt 

ställningstagande i kommunstyrelsen läggs fram inom kort. 

Revisionen anser att kommunstyrelsen bör stärka styrningen av investeringsprocessen i skedet 

där behovsutredningen sker genom att fastställa vad som ska innefattas av nämndernas 

lokalbehovsplaner. Behovsutredningarna behöver förbättras i syfte att ge ett mer 

genomarbetat förslag inför beslut om investeringsprojekt. Det saknas i stor utsträckning en 

dokumenterad analys av det befintliga lokalbeståndets kapacitet men revisionen lyfter fram att 

uppföljning av nyttjandegraden i skolor och förskolor genomförts. 

Även om en del av lokalbehovsplanerna utvecklats, till exempel inom barn- och 

utbildningsnämnden kommer ett förslag på vad lokalbehovsplanerna ska innehålla läggas fram 

till kommunstyrelsen med syfte att underlätta prioritering och beslutsfattande kopplat till 

investeringsbudgeten. De samlade lokalbehovsplanerna ska kunna generera underlag till en 

kommunövergripande lokalförsörjningsplan, vilken är mycket central för att få en långsiktig och 
effektiv lokalplanering. 
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