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YTTRANDE 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/723 

Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större anlägg-
ningsprojekt - yttrande till kommunrevisionen 

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen före-

bygger och minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid genomfö-

rande av större investeringsprojekt och ombyggnationer. Det huvudsakliga syftet är att 

bedöma om kommunens processer är ändamålsenligt utformade. Uppdraget ingår i re-

visionsplanen för 2019. 

Utifrån granskningen rekommenderar revisionen att: 

 Kommunen ska upprätta skriftliga rutiner för att förebygga och minimera negativ

påverkan för allmänhet och affärsidkare i samband med större investeringar eller

ombyggnationer som även innehåller stöd  i hur dialog och kommunikation ska

ske genom hela projektet.

 Skriftliga rutiner ska upprättas för hur planering inför större investeringar eller om-

byggnationer ska genomföras samt för ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering och genomförande.

 Rutiner och regler ska upprättas för hur näringsidkare kan ansöka om kompensat-

ion vid större investeringar och ombyggnationer.

 Enhetliga mallar ska upprättas för slutredovisning och löpande uppföljning samt

för hur större avvikelser både avseende ekonomi och förseningar ska hanteras och

redovisas i styrelse, nämnd eller fullmäktige.

De nya reglerna för investeringsstyrning som gäller från 2020 förväntas leda till en 

tydligare och mer ändamålsenlig process. Även de praktiska tillämpningsanvisningar 

som är under utarbetande kommer att få en positiv inverkan.  

I missivet/följebrevet återfinns rekommendationen ”upprätta rutiner och regler för hur 

näringsidkare ska kompenseras vid större investeringar och ombyggnationer”. Mot-

svarande text i själva rapporten lyder ”upprätta rutiner och regler för hur näringsidkare 

kan ansöka om kompensation vid större investeringar och ombyggnationer”.  

Båda formuleringarna ovan är tveksamma. Rätt till kompensation innebär en risk för 

fördyringar i projekten. Istället bör arbetet koncentreras på att i möjligaste mån und-

vika störningar för näringsidkare. I vågskålen bör också läggas att näringsidkare efter 
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projektets slutförande får en bättre närmiljö. Hittills har ingen ersättning betalats ut för 

störningar vid större investeringar eller ombyggnationer.   

 

I övrigt instämmer tekniska nämnden i revisionens rekommendationer.  

 

Yttrandet till kommunrevisionen angående ”Granskning av påverkan för allmänhet 

och affärsidkare vid större anläggningsprojekt” överlämnas som svar till kommunre-

visionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


