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LSHAMN

Teknik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Revisorernas kommentarer

till Teknik- och fritidsnämndens

svar på skrivelse angående

investering i LED-armatur

Vi revisorer tackar fiir snabbt

svar på vår skrivelse om investering

i LED-armaturer.

Revisionen har under de senaste åren floljt kommunens långsiktiga ekonomiska planering
utifrån bl a de omfattande investeringsplaner som finns i kommunkoncernen. Med anledning av detta vill vi lämna kommentarer på det svar vi fatt från Teknik- och fritidsnämnden.

I den kalkyl som presenterats i beslutsunderlaget ftir beviljande av 25 mnkr, görs en forhållandevis exakt bedömning av hur stor besparingen kommer att bli ifråga om sänkta
elkostnader. Av svaret framgår samtidigt att det är svårt att göra en exakt bedömning, då
det skulle kräva alltfiir omfattande utredningar. Det är därmed svårt att lorstå att ä ena
sidan ftireligger exakta siffror på besparingen men å andra sidan loreligger osäkerhet i
besparingens omfattning. Vi anser att denna osäkerhet måste redovisas i beslutsunderlaget och att det i kalkyl och tjänsteskrivelse ska framgå ett intervall fiir besparingens omfattning. Dessutom är det rimligt att redovisa de antaganden som ligger till grund lor kalkylen.
När det gäller utgiftssidan framgår av kommunstyrelsens protokoll ($ 175) att beslut
fattats om tilläggsinvestering på 5 mnkr. Det är möjligt att denna investering hade ffitt
göras oaktat byte av armatur, men är också en utgift som borde ha ingått i kalkylen for att
redovisa investeringens omfattning. Enligt nämndens svar bygger kostnaden ftir nya stolpar på enbart en bedömning och skulle rimligen ha kunnat ingå i den presenterade kalkylen. Vi ställer oss också frågande till att vissa utgifter kan belasta andra investeringsprojekt, vilket inte heller bidrar till en fullständig bild av investeringen.
Vår sammanfattande bedömning och uppmaning är att beslutsunderlag filr investeringar
till redan beslutade investeringar inte ska florekomma annat än under exceptionella omständigheter
måste utvecklas och att äskande om tillägg
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Under flera år har det ftirekommit allvarlig kritik från oss revisorer mot att projekteringen
av kommunkoncernens investeringar inte håller tillräcklig kvalitet. Att dåligt underbyggda kalkyler återigen ftirekommer, innebär att bristerna kommer attvara en väsentlig
del i ansvarsprövningen av såväl teknik- och fritidsnämnden som kommunstyrelsen.

Vi ftirväntar

oss inte något svar pä

Karlshamn 2020-10-l
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Lars Beckmän, ordftirande i revisionen

skrivelse.

