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Plats och tid Asarum, klockan 13:30—17:15, ajournering kl. 14:55-15:10 och kl. 16:10-
16:20 samt 16:25-16:30 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Marie Sällström Ledamot (S) ej §§ 36-40 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 29 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) 
Jan Bremberg (S) 
Jan-Åke Berg (S) 
Johnny Persson (S) § 29 
Claes Jansson (MP) §§ 36-40 

 Charlott Lorentzsson (MP) 
Elin Petersson (M) 
Annika Westerlund (S) 
Andreas Saleskog (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Marie Sällström (S)  

 

Närvarande 
ersättare 

Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) §§ 1-30, 34-35 
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) §§ 1-28, 30, 32-35 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef  
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Jennifer Stenfelt, Ung företagsamhet  
Lotta Roth, Nyföretagarcentrum 
Susanne Andersen, controller 
Magnus Persson, fastighetschef 
Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Samuel Henningsson, VD Netport Science Park AB 

 
 
§§ 3, 6-30, 32-40 
 
§ 4 
§ 5 
§§ 21-22 
§§ 25-27 
§ 35 
§ 36 

Paragrafer §§ 1-30, 32-40  

Utses att justera Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2020-02-10 
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Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Tommy Larsson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-02-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-02-10 

Tillkännages t.o.m.: 2020-03-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 21 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av kommunens pågående 
investeringar” 2019/3417 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta skrivelsen som yttrande på revisorernas frågor om kommunens pågående 
investeringar. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning i syfte att få en fullständig bild av 
pågående investeringar för att kunna göra en bedömning av bokfört värde och 
eventuella nedskrivningsbehov. 

I missiv från kommunens revisorer, daterat 2019-10-18, framgår revisorernas frågor till 
kommunstyrelsen med anledning genomförd granskning (till missivet bifogad rapport). 
Frågorna besvaras i nedanstående: 

1) Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen vidta för att få adekvata och uppdaterade 
uppgifter om pågående investeringsprojekt med avseende på 

- Bokslutsprocessen 

- Vilka investeringsprojekt är pågående 

- Projektens kostnadsutveckling 

- Att projekten innehåller relevanta poster som avser investeringar 

- Eventuella nedskrivningsbehov? 

Svar: I samband med kommunstyrelsens uppföljningsrapporter kommer en redovisning 
att ske där statusen på projkten framgår (pågående eller avslutat). Vidare kommer större 
projekt (>7 mnkr) att särredovisas där totalt beslutat investeringsutgift framgår, 
ackumulerad investeringsutgift vid rapporteringstillfället, samt prognos för slutlig 
ackumulerad investeringsutgift med bedömd tidpunkt för projektavslut och 
ianspråktagande.  

Även det specifika årets budget, periodutfall och prognos redovisas.  

Rutiner kommer att stärkas genom att ekonomavdelningen inför den fortlöpande 
projektrapporteringen går igenom och kvalitetssäkrar den ekonomiska redovisning som 
skett i projektet mellan rapporteringstillfällena.  

Det pågår en översyn över med vilken frekvens som rapportering ska ske löpande under 
året till kommunstyrelsen. Den rapportering som avser utfallet efter period 12 (d v s 
tidpunkt för årsbokslut) kommer att ske vid det nya årets första 
kommunstyrelsesammanträde, med särskild fokus på större projekt (>7 mnkr).  

För eventuella nedskrivningsbehov, se nedanstående.  
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2) Hur kommer beslutsprocessen om ett projekts fortlevnad att förändras? 
 
Svar: En bedömning av projektets status kommer att ske fortlöpande i samband med 
kommunstyrelsens uppföljningsrapporter. I samband med statusbedömningen prövas 
även frågan om eventuellt nedskrivningsbehov.   

3) Revisorerna önskar i god tid inför boklutsprocessen erhålla svar på om det kommer 
att ske en förändrig av värdet på någon av investeringarna.    

Svar: Ekonomifunktionen lämnar preliminär information om eventuella nedskrivningar 
eller andra poster som väsentligt påverkar bokslutet före januari månads utgång. 
Lämnad information föregås av en information/avstämning med kommunstyrelsens 
arbetsutskott i januari månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 
Missiv - Granskning av kommunens pågående investeringar  
Granskningsrapport - Kommunens pågående investeringar  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Ekonomichef 
 


