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Kommunrevisionen 

Till: Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 
För kännedom: Kommunfullmäktige 

Granskning av beslut och genomförande anläggningsinvesteringar 

På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG AB genomfört en granskning av kommunens 
process kring beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar. Det huvudsakliga syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunens övergripande process för planering, beslut och 
genomförande av större investeringar i infrastruktur är ändamålsenligt utformad. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen 2019. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån den genomförda granskningen är att kommunens övergripande 
process för planering, beslut och genomförande av större investeringar i infrastruktur endast delvis är 
ändamålsenligt utformad. De nya styrregler som bl. a. omfattar investeringar och beslutsordning som 
nyligen beslutats och som gäller fr.o.m. år 2020 kan komma att bidra till en tydligare och mer 
ändamålsenlig process. Vår granskning visar ändå att det finns oklarhet kring beslut och budget och att 
behov föreligger för att stärka investeringsprocessen i dessa delar. Vi har också noterat ett behov av 
enhetliga mallar för kalkyler, uppföljningar och slutredovisningar. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden att: 

• Säkerställa att praktiska tillämpningsanvisningar till regler för ekonomistyrning upprättas.

• Upprätta mallar och rutinbeskrivningar för investerings- och driftkalkyler för att säkerställa att
samtliga kostnader för ett investeringsprojekt beaktas.

• Upprätta mallar för och även genomföra slutredovisning av varje större investering, där avvikelser
kartläggs.

• Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den interna
kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. Detta kan gälla såväl avslutade som
pågående större investeringsprojekt.

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen samt tekniska nämnden inkommer med yttrande med anledning 
av genomförd granskning senast 31 januari 2020.  
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För revisorerna i Järfälla kommun 

Allgun Wilhelmsson Bo Lastell 
Ordförande Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Järfälla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens process 
kring beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar. 

Det huvudsakliga syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens 
övergripande process för planering , beslut och genomförande av större investeringar i 
infrastruktur är ändamålsenligt utformad. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
övergripande process för planering, beslut och genomförande av större investeringar i 
infrastruktur endast delvis är ändamålsenligt utformad. De nya styrregler som bl. a. 
omfattar investeringar och beslutsordning som nyligen beslutats och som gäller fr.o.m. 
år 2020 förväntas bidra till en tydligare och mer ändamålsenlig process med större 
tydlighet inför de olika besluten under processens gång. Styrreglerna ska även 
kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar som ska vara färdigställda till dess 
att reglerna träder i kraft. 

Den oklarhet kring beslut och budget som vi noterat i vår granskning visar på att behov 
föreligger för att stärka investeringsprocessen i dessa delar. Vi har också noterat ett 
behov av enhetliga mallar för kalkyler, uppföljningar och slutredovisningar. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att: 

• Säkerställa att praktiska tillämpningsanvisningar till regler för ekonomistyrning 
upprättas. 

• Upprätta mallar och rutinbeskrivningar för investerings- och driftkalkyler för att 
säkerställa att samtliga kostnader för ett investeringsprojekt beaktas. 

• Upprätta mallar för och även genomföra slutredovisning av varje större 
investering, där avvikelser kartläggs. 

• överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för 
den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. Detta 
kan gälla såväl avslutade som pågående större investeringsprojekt. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Järfälla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens process 
kring beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar. 

Det är av stor vikt att kommunen säkerställer goda rutiner för planering, genomförande, 
styrning och uppföljning av investeringar och att investeringar prioriteras och genom
förs utifrån både en kort- och långsiktig planering. 

Mot ovanstående bakgrund har revisorerna i Järfälla kommun bedömt att en fördjupad 
granskning bör genomföras, som tar sikte mot kommunens övergripande processer. 
Granskningen har bedömts lämplig att genomföra med utgångspunkt från besluts- och 
genomförandeprocesser för Veddestabron och ombyggnaden av Viksjö centrum. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det huvudsakliga syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens 
övergripande process för planering, beslut och genomförande av större investeringar i 
infrastruktur är ändamålsenl igt utformad. 

Granskningen har avsett att besvara följande övergripande revisionsfrågor: 

• Hur är rutinen för kommunens beslutsprocess avseende investeringar 
utformad? 

• Hur följs investeringarna upp, vad gäller kostnader, tidsförskjutningar och 
konsekvenser för de behov investeringarna ska möta? 

Granskningen har särskilt inriktas mot investeringsprojekten Veddestabron och Viksjö 
centrum och omfattar följande moment: 

• kartläggning av ärendeprocessen 

• granskning av upphandling av investeringsprojekten 

• granskning av underlag och beslut gällande investeringarna 

• granskning av de uppföljningar som gjorts under investeringsprojektens gång 

• bedömning av ändamålsenligheten i hanteringen av projekten inklusive 
förskjutningar i tiden och förändringar i planerad utformning 

2.2 Revisions kriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

• Fullmäktigebeslut 

• Policyer fastställda av fullmäktige 

• Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

• Allmänna krav på en god intern kontroll 
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• Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning 

• Lagen om offentlig upphandling 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän däribland controller, exploateringschef, projektchef, 
avdelningschef projektledning , biträdande projektchef och projektledare. 

Granskningen avser den övergripande processen för framtagande och planering av 
större investeringar i infrastruktur. 

Avseende granskning av upphandlingar har urval skett utifrån de enskilt största 
kostnaderna i de båda projekten. Granskning har skett utifrån följande frågeställningar: 

• Har korrekt val av upphandlingsförfarande använts? 

• Har upphandlingen annonserats på korrekt sätt? 

• Har erforderliga handlingar upprättats (förfrågningsunderlag, 
öppningsprotokoll, utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut och avtal)? 

• Har rätt delegat fattat beslut om tilldelning? 

Rapporten är faktakontrollerad av de som lämnat faktauppgifter till rapporten . 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande dokument 
Det har tidigare inte funnits några regler beslutade av fullmäktige som gäller hela 
investeringsstyrningen. Kommunfullmäktige har i maj 2019 beslutat om nya 
ekonomistyrregler som gäller från 2020. Dessa styrregler handlar till stor del om 
investeringar och beslutsordning . Inför att de nya reglerna träder i kraft pågår ett arbete 
med att ta fram tillämpningsanvisningar så att det ska bli lättare att agera utifrån de nya 
reglerna. 

3.1.1 Regler för ekonomistyrning i Järfälla kommun 

I budget 2019 fastställdes det ett uppdrag att se över kommunens ekonomistyrning, 
inklusive investeringar. Upprinnelsen till uppdraget handlar om att se över de styrregler 
som sedan tidigare finns inom driftbudget som bland annat handlar om nämndens 
ansvar för ekonomi i balans, hantering av volymförändringar samt över- och underskott 
vid årets slut. Uppdraget handlar även om att tydliggöra beslutsordning och 
beslutspunkter inom investeringsprocessen i vilken inhyrningar och leasingåtaganden 
innefattas. 

Syftet med uppdraget är att säkerställa en ekonomi i balans med tydliga regler och en 
långsiktig finansiell planering. Förändringen ska innebära bättre beslutsunderlag 
genom att bland annat klargöra kraven på information vid varje beslutstillfälle, bättre 
konsekvensbedömningar av olika alternativa förslag samt en transparens i 
beslutsunderlag. 

3.1. 1.1 Beslutsordning för investeringar och hyres-/leasingåtaganden 

Beslutsordningens syfte framgår av punkterna nedan: 

• Beslutsunderlagen ska tydligt redovisa konsekvenser för invånare, målgrupper, 
verksamheter, ekonomi etc. genom att ärendena sätts in i ett helhetsperspektiv 
med totalinvesteringar, följdinvesteringar och redovisning av driftskostnader för 
verksamheterna . Därutöver bör alternativkostnader redovisas. 

• Säkerställa att politiska beslut fattas tidigt i processerna när möjlighet till påverkan 
är som störst. 

• Hyres-/leasingåtaganden ska följa samma beslutsordning som investeringar 
eftersom båda innebär stora ekonomiska åtaganden. 

• Öka transparensen gentemot medborgarna kring hur prioriteringar görs genom en 
tydlig prioritetsordning. 

• Säkerställa en gemensam process för alla kommunens verksamheter för ökad 
intern tydlighet, effektivitet och stärkt/säkrad internkontroll. 
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• Öka effektiviteten under genomförandeskedena genom att tjänstemän genom 
delegering enklare kan genomföra politiskt fattade beslut. 

• Säkerställa avstämningspunkter under projektens genomförande för ökad 
ekonomisk uppföljning. 

Beslutsordningens delar: 

Beslutsordningen har flera olika dimensioner att hantera. Styrning för god ekonomisk 
hushållning ska ske: 

• Avseende alla ekonomiska konsekvenser kopplade till beslutade investeringar, 
kostnader fört inhyrningar-/leasingsåtaganden, kostnader för förstudier och 
utredningar i planeringsfasen och exploateringar. 

• I det enskilda projektet, som kan sträcka sig över många år dvs. fler år än det 
som redovisas i budgeten. Det enskilda projektet måste styras, redovisas och 
följas upp mot en totalbudget, dvs. investeringsmedel för alla år som projektet 
pågår. 

• För hela projektportföljen dvs. ekonomisk kontroll över samtliga pågående projekt 
i kommunen och konsekvenser för kommunens ekonomi som helhet, upplåning 
m.m. 

• Per år för hela kommunen för den närmaste perioden. Detta redovisas i budgeten 
som omfattar 3 år för driftkostnader och 5 år för investeringar. 

Ny ordning för investeringsbudget och kategorier för investeringar 

Beslut om mål och budget fattas av kommunfullmäktige i juni månad. I beslutet ska det 
ingå investeringsbudget för de kommande fem åren . Det ska även redovisas en 
långsiktig finansiell planering på tio år. Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar 
räknas ett investeringstak fram för de fem kommande åren. lnvesteringstaket ska ses 
över och vid behov revideras i samband med det årliga budgetbeslutet. Investeringarna 
får totalt sett inte uppgå till mer än investeringstaket. I budgeten delas investeringarna 
in i planerade investeringar eller pågående/beslutade enligt beslutsordningen. 
Investeringarna delas sedan in i kategorier med ett rambelopp per investeringskategori, 
kategorierna har underrubriker för att vidare specificera investeringen. 

Prioritering mellan olika investeringar och/eller inhyrningar/leasingåtaganden sker 
enligt följande tre sätt: 

• I budgeten beslutas om totalt belopp per investeringskategori samt utrymme för 
driftskostnader 
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• I samband med budget är det möjligt att ompröva, avsluta eller tidsförskjuta redan 
beslutade investeringar. 

• I samband med beslut om investering eller inhyrning/leasingåtagande ställs det 
enligt beslutsordningen särskilda krav på vad som ska redovisas i de 
beslutsunderlag som läggs fram . Av underlaget ska syfte, konsekvenser på kort 
och lång sikt, nödvändiga följdinvesteringar, driftkostnader, besparingar, 
kostnadsminskningar verksamhetsvinster, effektiviseringar, omvärldsanalys med 
mera framgå. Transparensen ska göra det lättare att förstå konsekvenserna av 
investeringarna och göra prioriteringarna. 

Beslutsordning 
Samtliga investeringar oavsett storlek ska beslutas enligt en beslutsordning. 
Beslutsordningen består av fem olika faser; ide/behov, förstudie , planering, 
genomförande och förvaltning. 

I fasen ide/behov lyfter en tjänsteman fram ett initiativ till en investering, inhyrning eller 
leasingavtal utifrån en ide eller ett behov. För att initiativet ska tillåtas bli ett projekt 
krävs det ett beslut om förstudie. Beslut om förstudie fattas av förvaltningschefen för 
facknämnden i de fall projektet bedöms understiga beloppsgränsen. Förväntas 
beloppsgränsen överstigas fattas beslutet av ordförande i styrgruppen för 
investeringar. Fasen förstudie omfattar analys av genomförande av projekt samt olika 
handlingsalternativ. Förstudien genomförs av berörda fackförvaltningar under 
projektledning av bygg- och miljöförvaltningen som även är ansvarig för arbetet. 
Kommunstyrelsen involveras i förstudier för projekt som bedöms överskrida 
beloppsgränsen. 

Innan dess att projektet kan gå in i planeringsfasen behövs det två beslut. Det första är 
. ett inriktningsbeslut. lnriktningsbeslutet fattas av kommunstyrelsen vid 
exploateringsprojekt samt projekt som bedöms överstiga beloppsgränsen, för projekt 
som bedöms understiga beloppsgränsen fattas beslut av berörd facknämnd . 
lnriktningsbeslutet sätter ramarna för det fortsatta arbetet med bl.a. inriktning, 
avgränsning , totalkostnad , finansieringsform. I inriktningsbeslutet ingår även 
finansieringen av planeringsfasen. Det andra beslutet som behövs innan projektet kan 
gå vidare till planeringsfasen är ett planeringsbes/ut. Planeringsbeslutet fattas av 
facknämnd och är en accept på att behovet finns och är beskrivet på rätt sätt samt att 
driftkostnaderna som blir konsekvensen av projektet accepteras. 

Under planeringsfasen tas relevanta handlingar fram och fördjupade utredningar 
genomförs. Tidigare uträkningar uppdateras utifrån de fördjupade kunskaperna och 
förutsättningarna. Genomförandet av planeringsfasen sker likt förstudien genom ett 
samarbete mellan berörda fackförvaltningar under ledning av bygg- och 
miljöförvaltningen. I de fall som planeringsfasen innebär genomförande av en 
detaljprocess genomförs detaljprocessen av planmyndigheten enligt gällande ordning . 
Efter genomförd planering får facknämnden ett förslag till genomförandebeslut som 
handlar om accept av verksamhetsbehov samt driftkostnad. 
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I de fall projektet avser beslut om detaljplan och eventuellt exploateringsavtal eller 
andra avtal om genomförande fattas genomförandebeslutet i kommunfullmäktige. 

I samband med att ett genomförandebeslut fattas även ett igångsättningsbes/ut. I vissa 
fall kan dessa beslut fattas samtidigt men det ska tydligt framgå att det är två olika 
beslut. lgångsättningsbeslutet ger klartecken för att starta projektet samt även 
angivande av ram för tid, kvalitet, driftkostnad, investeringsutgift och finansiering . Alla 
ekonomiska konsekvenser ska belysas i beslutsunderlaget detta gäller investeringar, 
driftskostnader och engångskostnader som är kopplade till projektet. Det ska i beslutet 
även ingå en marginal för eventuella avvikelser gällande ekonomi, tid och kvalitet som 
accepteras för projektet under genomförandet. 

Facknämnd fattar igångsättningsbeslut för projekt exkl. exploatering som understiger 
beloppsgränsen. De projekt som överstiger beloppsgränsen måste beslutet fattas av 
kommunfullmäktige. För att facknämnden ska kunna fatta beslut om igångsättning 
måste investeringen rymmas inom nämndens investeringsram, för aktuell kategori i 
budget. 

När besluten är fattade kan fasen genomförande påbörjas. Projektet genomförs av 
tjänstemän i enlighet med delegationsordningarna och inom den ram som angivits i 
genomförandebeslutet och igångsättningsbeslutet. Arbetet sker i samarbete mellan 
fackförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen som leder projektet samt ansvarar 
för arbetet. Detta innebär att den tekniska nämnden ansvarar för genomförandefasen 
och facknämnden förser med resurser och kompetenser. Förändras förutsättningarna 
för projektets genomförande under genomförandefasen och därmed medför att 
ramarna för projektet inte kan hållas måste ett nytt genomförandebeslut och 
igångsättande beslut fattas. 

Slutredovisningen sker sedan till dem som fattat beslut inför genomförandefas för 
erfarenhetsåterföring och för att avsluta projektet. Därefter når projektet sin sista fas 
förvaltningsfasen, i vilken projektet lämnas över till den förvaltande organisationen. 

Politiska beslut 

Forvaltnin!l 

Tjänstemannabeslut 

Beslut om förstudie 
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3.1.2 Övriga tillämpningsanvisningar 

Sedan tidigare finns rutinbeskrivningar i verksamheten som avser den praktiska 
redovisningen kring redovisningsmässiga gränsdragningar och bokföringsmässig 
hantering. Det finns också anvisningar som avser anläggningstillgångar och 
anläggningsregister samt hur avskrivningar ska beräknas och vilka avskrivningstider 
som ska tillämpas för respektive tillgångsslag . Avskrivningstiderna utgår huvudsakligen 
ifrån rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning . 

3.1.3 Bedömning 

Framtagande av de nya riktlinjerna som tydligare beskriver beslutsordning, styrning 
och uppföljning innebär en förbättring för möjligheten att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig investeringsprocess. Det innebär också tydliga stop-punkter i processen 
där ett tilltänkt investeringsprojekt på ett tidigt stadium kan avbrytas eller omvärderas 
vid exempelvis väsentligt förändrade förutsättningar. Detta är av särskild vikt ifall 
ändrade förutsättningar kan antas leda till väsentligt ökade kostnader än vad som 
tidigare beräknats. En naturlig följd av det blir att ytterligare kostnader för planering etc. 
inte ackumuleras ytterligare. 

3.2 lnvesteringsprocessen i praktiken 
Kommunen har i grunden tidigare inte haft någon fastställd process avseende 
investeringar och hittills har det inte fattats några aktiva beslut utan de investeringar 
som genomförts har varit kopplade till markanvisningsavtal eller detaljplan. Inom 
kommunen har det gjorts på olika sätt och generellt har det inte fattats något beslutat 
om investeringsprojektets storlek. 

De nya regler som är beslutade innebär att analyser ska göras av scenarion med 
tydliga stop-punkter i processen. Detta har alltså inte funnits tidigare, vilket kan ha lett 
till att projekt som borde stoppats eller tillfälligt avbrutits istället fullföljts . Ett exempel 
skulle kunna vara att en geoteknisk undersökning visat på dåliga markförhållanden 
som i sin tur kan leda till att projektet fördyras kraftigt. 

Den långsiktiga planeringen drivs från respektive facknämnd där förvaltningen sedan 
gör en kapacitetsplanering. Inom kommunstyrelsen finns en lokalstrateg vilken även 
ansvarat för framtagande av de nya reglerna som avser investeringsprocessen. En 
investeringsprocess tar ofta lång tid, men i ett historiskt perspektiv anses planeringen 
redan i dagsläget blivit bättre än den varit ett antal år bakåt i tiden. 

Drift- och konsekvenskalkyler har tidigare inte funnits. Sedan det senaste året har 
mallar för kalkyler tagits fram som håller på att implementeras. Syftet är att 
beslutsunderlagen ska bli mer enhetliga framöver. Tillämpningsanvisningar ska tas 
fram med mallar för exempelvis beslut. Ambitionen är att det ska vara klart till årsskiftet 
2019/2020. 

Innan kommunen genomför en investering ska utredning ske vad som är syftet med 
investeringen, vad den ska användas till och hur länge den är avsedd att brukas. Det 
anses vara av stor vikt att reda ut vad som är det verkliga behovet. Utifrån detta räknas 
sedan en internhyra fram som också måste tas i beaktning vid beslut om investering. 
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Inom exploateringsverksamheten upplevs det som svårt att lägga tid på planeringen. 
En sak som förs fram vid intervjuerna är att förvaltningen inte kunnat lägga de resurser 
som skulle behövas, vilket lett till att vissa projekt dragits igång med planprocess trots 
att det exempelvis inte är genomförbart eller ekonomiskt försvarbart att bygga på 
området. Mer resurser till förstudiefasen anses viktigt då kommunen skulle kunna 
spara mycket pengar på lång sikt om ett projekt som av någon anledning behöver 
avbrytas stoppas i rätt tid. 

Ekonomin för varje projekt följs upp vid varje tertial och bokslut till KS och KF. 
Genomförandet, ekonomiskt utfall och färd igställandegrad följs upp på 
tjänstemannanivå för de olika projekten. Dock noteras att någon enhetlig struktur eller 
mallar för uppföljning inte finns . En enhetlig struktur skulle kunna bidra till att underlätta 
både för de som ska upprätta dokumenten som de personer som är mottagare och ska 
läsa dem. Utöver den ekonomiska redovisningen till KS och KF enligt ovan, sker ingen 
redovisning utanför tjänstemannaorganisationen. ö 

Mall för slutrapport finns, men slutredovisning per projekt finns inte. Någon 
slutredovisning för investeringsprojekten behandlas således inte politiskt. Behovet av 
enhetliga mallar för såväl löpande uppföljning som slutrapport framstår som extra 
tydligt i det fall det sker ett byte av projektledare under projektperioden. Att mallar följs 
upp löpande borde underlätta vid byte av projektledare och göra projekt mindre sårbart 
vid personalförändringar även om väsentliga händelser i dag loggas i ett särskilt 
projektverktyg. 

3.2.1 Bedömning 

Den situation som beskrivits ovan understryker behovet av en tydligare formell 
planering , uppföljning och styrning av investeringsprocessen. Utöver de nyligen 
fastställda reglerna för ekonomistyrning behöver dessa kompletteras av praktiska 
tillämpningsanvisningar, vilka är under framtagande. Därutöver behöver stöd i form av 
gemensamma mallar för kalkyler, uppföljningar och slutredovisningar också tas fram 
och kommuniceras. 

3.3 Granskning av utvalda investeringsprojekt 
I granskningen har ingått att granska besluts- och genomförandeprocesserna för 
Veddestabron och ombyggnaden av Viksjö centrum för vilka vi redogör nedan. 

3.3.1 Veddestabron 

3.3.1.1 Bakgrund 

Veddestabron ses som en viktig länk mellan Barkaby och Veddesta. Bron angör in i 
stadsbebyggelse på båda sidor och omfattar totalt 540 meter i fem olika brodelar. 

Projektet har föregåtts av en lång planering. 2011 tecknades genomförandeavtal av 
Mälarbanan och Veddestabron. 2014 undertecknades Stockholmsöverenskommelsen 
som innebar stora förändringar för området Barkabystaden. 2016 tecknades ett 
tilläggsavtal med Trafikverket och därefter har erforderliga handlingar tagits fram i 
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samverkan med Trafikverket. De två första brodelarna delfinansieras genom 
genomförandeavtal tillsammans med Trafikverket. Övriga delar finansieras delvis via 
exploateringsmedel. 

För Järfälla kommuns del handlar det om en investering på ca 320 Mkr. Järfälla står för 
hela överbyggnaden, överliggande betonglager, räcken och belysning . Tidplanen för 
brodelarna 1 och 2 omfattade en upphandlingsperiod mellan augusti-september 2018. 
Entreprenaden startades den 1 mars 2019. Besiktning ska ske år 2021 och 
överlämning av del två under 2021 . 

Järfälla kommun lämnade en fullmakt till Trafikverket som genomförde själva 
upphandlingen enligt öppet förfarande (LOU) . Två separata kontrakt för brodelarna 1 
och 2 upprättades. Totalt erhölls åtta anbud där samtliga klarade kvalificeringsfasen . 
Kauno Tiltai AB tilldelades uppdraget med kontraktsskrivning 8 januari 2019. 

Brodel 3-5 löpte parallellt med brodel 1 och 2 där upphandlingsprocess inleddes under 
hösten 2018 som även omfattade överbyggnad av brodel 1-5. Inga anbud kom in, 
varför upphandlingen avbröts i januari 2019. Upphandlingen har därefter gjorts om där 
brodel 3 och 5 lyfts ut ur upphandlingen till att omfatta del 4 och överbyggnad av bron. 
Tilldelning väntas kunna ske under december 2019. Efter genomförd upphandling är 
tidplanen att entreprenadstart sker under kvartal 1 2020 med ett färdigställande under 
tredje kvartalet 2021 . 

3.3.1.2 Beslutsprocessen 

I granskningen av processen kring investeringen av Veddestabron framkommer att 
besluten som finns är investeringsbudgeten fastställd av kommunfullmäktige årligen 
samt några beslut från kommunstyrelsen kring marköverlåtelse och entreprenad. 
Utöver det finns en avsaknad av beslut från politiken. 

Vad gäller investeringsbudget och projektbudget uppstår större oklarhet. I 
investeringsbudgeten för 2016-2019 finns tydliga belopp för investeringen och plan för 
kommande investeringar. Det är i kommande budgetar mer otydligt och beloppen 
skiljer sig i flera fall mellan investeringsbudgeten och projektbudget. I 
investeringsbudgeten för 2019-2022 saknas satsning för projektet, trots att såväl plan 
som projektet i sig fortlöper flera år framåt. De totala satsningarna som anvisas i 
investeringsbudgeten skiljer sig avsevärt från de projekterade kostnaderna. Här 
uppstår således en tydlig brist i dokumentationen av projektet. 
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Vad som också framkommer är bristen på tydlighet för kostnader för projektets olika 
delar, främst det som Trafikverket upphandlar och det kommunen själv upphandlar. 
Bristen på dokumentation riskerar att försvåra fortskridning av projektet om 
personalbyte under projektets gång skulle ske. Det framstår som oklart hur stort det 
totala budgetutrymmet är, särskilt i projektets olika etapper. Det bör tilläggas att det på 
tjänstemannanivå inom projektet finns en god kontroll, men att det är i den samlade 
dokumentationen som bristerna föreligger. 

3.3. 1.3 Granskning av genomförd upphandling 

3.3. 1.4 Upphandlingen 

För upphandlingen av brodelarna 1 och 2 har Järfälla kommun överlåtit upphandlingen 
till Trafikverket. Detta har enligt vår bedömning skett genom erforderliga beslut som 
upprättat entreprenadkontrakt och delegationsbeslut. Då upphandlingen är gjord av 
Trafikverket kommer vi inte att granska upphandlingen närmare, då det ligger utanför 
uppdraget. 

Det vinnande anbudet uppgår till ett värde av 201 389 425 kr. 

Upphandlingen för övriga brodelar har nyligen inletts och har inte varit föremål för 
granskning . 

Har erforderliga handlingar upprättats? 

I upphandlingen har bland andra följande handlingar upprättas av Järfälla kommun: 

• Entreprenadkontrakt 

• Delegationsbeslut 

• Förfrågningsunderlag 

Övriga erforderliga handlingar har upprättats av Trafikverket. 

Vi bedömer att erforderliga upphandlingar finns upprättande. 

Har rätt delegat fattat beslut om tilldelning? 

Beslut om delegation till Trafikverket har fattats har tagits av kommunstyrelsen, vilket 
enligt kommunens reglemente för kommunstyrelsen § 10 ska fattats av benämnd 
instans. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om tilldelning tillsammans med 
Trafikverket. 

Vår bedömning är att rätt delegat har fattat beslut om tilldelning . 

3.3.1.5 Bedömning 

Enligt vår bedömning har den granskande upphandlingen hanterats i enlighet med 
reglerna i LOU. 

När det gäller efterlevnaden av LOU har vi inte noterat något som tyder på att lagen 
inte efterlevts i de upphandlingar som hittills genomförts. Det bör dock noteras att 
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projektet Veddestabron är pågående och att ytterligare upphandlingar kommer att 
genomföras kopplat till detta projekt. 

3.3.2 Viksjö centrum 

Projektet grundar sig i en detaljplan som togs fram under 2014 på initiativ från den 
dåvarande fastighetsägaren. Syftet för kommunens del har varit att skapa ökat 
tillgänglighet kring torg och handel, reinvestera och höja kvaliteten på allmänna platser 
samt därutöver reinvesteringar inom VA. 

Entreprenaden handlades upp och påbörjades under 2017. Byggande för bostäder och 
handel inleddes först, därefter kom ombyggnationen omgivningen, vilket innebar vissa 
oegentligheter för de som redan flyttat in. I området finns en blandning av kommunala 
gator och gator som ägs av gemensamhetsföreningar. Att lösa transporterna in i 
området under tiden för bygg nationerna beskrivs har beskrivits som en stor utmaning. 
Projektet blev dessutom rejält försenat och fördyrat. De medel som var avsatta stämde 
inte med beskrivningen i detaljplanen då det helt enkelt inte varit möjligt att förverkliga 
beskrivningarna i detaljplanen med de medel som fanns avsatta . Utformningen skiljer 
sig därmed i vissa delar från detaljplanen. 

En entreprenör har genomfört all byggnation för kommunens räkning . För planteringar 
har kommunen använt sitt ramavtal. En av de faktorer som legat till grund för 
förseningen är att arbetet med VA har dragit ut på tiden. Projekteringen tog längre tid 
än vad som var tänkt med omfattande synpunkter från bl. a. boende och handlare. När 
kommunen grävde för VA-ledningen uppdagades ett 20-tal elledningar. Det visade sig 
att elledningar som försörjer hela centrum finns på helt andra ställen än vad som 
framgick av tillgängliga ritningar. Entreprenaden fick delas upp i mycket mindre delar, 
vilket var mycket mer tidsödande. 

Projektet är ca ett år försenat. Vid tidpunkten för vår granskning var 
färdigställandegraden ca 95 % och endast mindre arbeten kring ytskikt och planteringar 
återstår för kommunens del. 

Projektledaren har varit delaktig i dialogen med företagare och boende utöver ansvaret 
att driva entreprenaden. I kommunen finns stöd för vilken standard byggnationer ska 
håll. När beslut för investeringen skedde gällde andra än vad som gäller nu. Det 
beskrivs också att saker kommit till i efterhand som gör att projektet ökat i omfattning 
och någon fastställd budget har in inte funnits. En faktor som också nämns i 
sammanhanget är bytet av projektledare under projektets gång. Upphandling och 
projektering har gjorts av olika personer och det var en svårighet i början att ta över 
utan i princip ha fått någon överlämning . 
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3.3.2.1 Beslutsprocessen 

Vad gäller investeringen krig Viksjö Centrum startade processen i och med en ny 
detaljplan 2014. Under 2017 påbörjades och genomfördes upphandling för 
investeringen, vilken beslutades om i kommunstyrelsen . Andra beslut kring 
investeringen består utöver detta enbart av investeringsplanen från 
kommunfullmäktige. 

Vad avser investeringsbudget och flerårig investeringsprojektbudget uppkommer på 
flera punkter skillnader, där belopp som anges i den fleråriga investeringsbudgeten inte 
går att spåra i av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. Det förefaller inte 
finnas en budget för investeringen, istället har utfall, budget och prognos samlats i den 
fleråriga investeringsplanen, tillsammans med samtliga investeringsprojekt i 
kommunen. 

Det saknas tydlig samlad dokumentation av projektet, såväl gällande budget och 
kostnader som tidplan. Det bör tilläggas att det finns en god kontroll i projektet, genom 
personalens kunskap. 

3.3.2.2 Granskning av genomförd upphandling 

3.3.2.3 Upphandlingen 

Har korrekt val av upphandlingsförfarande använts? 

Upphandlingen har genomförts som en förenklat förfarande upphandling enligt 15 kap. 
Lagen om offentlig upphandling (2007: 1091 ). 

Det vinnande anbudet uppgår till ett värde av 32 980 000 kr. Därmed har, enligt vår 
bedömning , korrekt förfarande använts då beloppet håller sin inom gällande tröskelvärde 
för förenklat förfarande. 

Har upphandlingen annonserats på korrekt sätt? 

Förfrågningsunderlaget annonserades den 29 maj 2017 på TendSigns webbplats för 
offentliga upphandlingar. Sista anbudsdag var den femtonde juni 2017, efter en 
förlängning från den åttonde juni. 

Totalt hämtades förfrågningsunderlaget av 32 upphandlingsdokumenthämtare och två 
anbud via TendSign kom in under anbudstiden på 18 dagar (2017-05-29 - 2017-06-16) . 

När det gäller tidsfristen bör den upphandlande myndigheten ta hänsyn till komplexiteten, 
upphandlingens omfattning och det arbetet det krävs av anbudsgivarna att ge ett anbud. 

Vi bedömer att detta har uppfyllts med tidsfristen på 18 dagar. 

Har erforderliga handlingar upprättats? 

I upphandlingen har bland andra följande handlingar upprättas: 

Vi bedömer att erforderl iga upphandlingar finns upprättande. 

Har rätt delegat fattat beslut om tilldelning? 
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I delegationsordningen som antogs den 27 april 2017 av Järfälla kommuns tekniska 
nämnd, framgår det att Bygg- och miljödirektören beslutar gällande tecknandet av 
tilldelning vid upphandling avseende byggentreprenör enligt punkt 3.2. 

Vår bedömning är att rätt delegat har fattat beslut om tilldelning . 

Vi noterar också att för olika konsultstöd har avrop skett mot kommunens ramavtal med 
respektive leverantör. 

3.3.2.4 Bedömning 

Enligt vår bedömning har den granskande upphandlingen hanterats i enlighet med 
reglerna i LOU . Korrekt förfarande har använts , upphandlingen har annonserats på 
korrekt sätt och rätt dokumentation finns upprättad. 

3.3.3 Bedömning 

I granskningen av de två olika projekten har vi noterat brister i dokumentation, otydliga 
beslutsunderlag eller helt enkelt avsaknad av beslut. Utöver det faktum att detta 
begränsar möjligheterna till styrning, uppföljning och kontroll har detta även inneburit 
en försvårande omständighet för vår granskning av de båda projekten. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
övergripande process för planering , beslut och genomförande av större investeringar i 
infrastruktur endast delvis är ändamålsenligt utformad. De nya styrregler som bl. a. 
omfattar investeringar och beslutsordning som nyligen beslutats och som gäller fr.o.m. 
år 2020 förväntas bidra till en tydligare och mer ändamålsenlig process med större 
tydlighet inför de olika besluten under processens gång. Styrreglerna ska även 
kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar som ska vara färdigställda till dess 
att reglerna träder i kraft. 

Den oklarhet kring beslut och budget som vi noterat i vår granskning visar på att behov 
förel igger för att stärka investeringsprocessen i dessa delar. Vi har också noterat ett 
behov av enhetliga mallar för kalkyler, uppföljningar och slutredovisningar. Detta gäller 
såväl ekonomi som tidplan. Regelbundna uppföljningar av projekt och en enhetlig 
struktur bidrar, utöver att underlätta tydligheten i underlagen, även till minskad 
sårbarhet vid exempelvis personalförändringar. Uppföljningarna ska ske utifrån ett 
ekonomistyrningsperspektiv där underlaget används för att vid behov kunna vidta 
erforderliga åtgärder under projektets gång. 

Bland de tjänstemän vi intervjuat finns en tydlig ambition av att förstärka rutinerna och 
förbättra arbetet genom hela investeringsprocessen, vilket är av stor vikt för att 
förbättringsarbetet ska nå framgång . 

Kommunen genomför årligen omfattande investeringar som i princip endast redovisas i 
investeringsredovisningen i kommunens årsredovisning. Denna redovisning är 
huvudsakligen redovisad per nämnd. Vi föreslår att en rutin införs över vilka 
investeringar som ska återredovisas till nämnd, styrelse eller fullmäktige samt hur 
avvikelser mot budget ska hanteras och rapporteras. Exempelvis kan ett krav införas 
att investeringar över ett visst belopp ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Uppföljning av investeringar kan även utgöra ett kontrollmoment inom ramen för den 
interna kontrollen i kommunen där ett urval av investeringsprojekt gås igenom och 
resultatet av kontrollen sedan redovisas i styrelse eller nämnd. 
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4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att: 

• Säkerställa att praktiska tillämpningsanvisningar till regler för ekonomistyrning 
upprättas. 

• Upprätta mallar och rutinbeskrivningar för investerings- och driftkalkyler för att 
säkerställa att samtliga kostnader för ett investeringsprojekt beaktas. 

• Upprätta mallar för och även genomföra slutredovisning av varje större 
investering, där avvikelser kartläggs. 

• överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för 
den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. Detta 
kan gälla såväl avslutade som pågående större investeringsprojekt. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Certifierad kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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