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SUMMARY 
 
Local governments right to autonomy, theirs taxation right and that a decisions should come 
to by side of representatives chosen in the election is regulate in national governments 
Constitution Act. Local governments are responsible for a series of different tasks, which 
performs commissioned by national government. They don’t have some competitors, like a 
private companies have, and theirs activities are public. They have no risk capital either 
which should be placed at interest. Instead of that they should take care that received 
resources be enough to all activities local government is ordered to have so that inhabitants 
needs be satisfied. 
 
The purpose of this paper is to describe and understand investment decisions process in local 
government activities and give suggestions to improvements. An investigation carries out on 
the basis of employee’s perspective. 
 
The method I used start from existing theories in area. It is different a little bit from methods 
described in books because I didn’t formulated and tested a hypothesis. Instead of that I 
have formulated a few opened questions, which I have used on totally seven interview 
occasions in Bollnäs, Hudiksvall and Söderhamn. Theory, case study and analysis are 
presented on one integrated way. The chapter revolved around three themes: control of 
investment decisions, calculating and deviations.  
 
A study showing that in the local governments exist different ways to control investment 
decisions process. This process is sometimes very extensive and complex which depends on 
investment size. How much local government investing depends on theirs economy. If 
economy is bad it can happen that investments stop introduces. Even that employees always 
calculating investment expenses and measure influence on the total budget, price label puts 
on one investment object first after finishing of public purchasing.  
 
I consider that each local government has adapted control of investment decisions to theirs 
conditions and took out control documents. Deviations depend on something often outside 
employees’ control. Exceptions of that exist because in local governments practice 
calculates investment subsidies in decisions phase, which is not allowed. The most 
important revelation in this paper is existents of “system mistake” in area. It depends on the 
public principle, which is valid for local government activities. Thanks to than is local 
government’s investments more expensive than expected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

SAMMANFATTNING 
 
Kommunernas rätt till självstyrelse, deras beskattningsrätt och att besluten ska fattas av 
valda representanter är reglerad i regeringsformen. Kommunerna ansvarar idag för en rad 
olika uppgifter som utförs på uppdrag av staten. Till skillnad från privata företag har inte 
kommunerna några konkurrenter och verksamheten är offentlig. Riskkapital som ska 
förräntas finns inte heller, utan erhållna medel bör räcka till alla de verksamheter kommunen 
är ålagd att ha så att invånarnas behov tillgodoses. 
 
Syften med denna uppsats är att beskriva och förstå investeringsbeslutsprocessen i 
kommunala verksamheter samt ge förslag till förbättringar. Undersökningen utförs utifrån 
ett tjänstemanna perspektiv. 
 
Metoden jag har använt mig av utgår från befintliga teorier i området. Den skiljer sig något 
från de i böckerna beskrivna metoderna då jag inte har formulerat och testat hypoteser. Jag 
har i stället formulerat några öppna frågor som använts vid sammanlagd sju intervjutillfällen 
i Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. Teori, empiri och analys är presenterade på ett 
integrerat sätt. Kapitlen kretsar kring tre teman: styrning av investeringsbeslut, kalkylering 
och avvikelser.  
 
Studien visar att det, i kommunerna, finns olika sätt att styra investeringsbeslutsprocessen. 
Denna process är ibland mycket omfattande och komplex, beroende på investeringens 
storlek. Hur mycket man investerar beror på kommunens ekonomi. Om den är dålig kan det 
även hända att man inför investeringsstopp. Trots att man alltid kalkylerar investerings-
utgifter och mäter påverkan på den totala budgeten, sätts prislappen på ett investeringsobjekt 
först efter avslutade upphandlingar 
 
Jag anser att varje kommun har anpassat styrningen av investeringsbesluten till sina 
förhållanden och tagit fram styrdokument. Avvikelserna beror oftast på någonting utanför 
tjänstemännens kontroll. Undantag från detta är att, kommunerna redan i beslutsfasen 
kalkylerar med investeringsbidrag vilket inte är tillåtet. Den viktigaste upptäckten i 
uppsatsen är att det finns ett “systemfel” på området. Detta beror på att 
offentlighetsprincipen gäller för kommunala verksamheter och att det tack vare denna blir 
dyrare än förväntat att investera. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel tar jag upp lite allmänt om kommunerna i Sverige och bakgrunden till mitt 
uppsatsämne, problem, syfte, avgränsningar, en kort presentation av de tre kommuner jag 
har valt att intervjua till min uppsats samt en disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
Kommunernas rätt till självstyrelse är reglerad i regeringsformens första paragraf. I den 
anges att ”folkstyrelsen förverkligas genom den kommunala självstyrelsen, tillsammans med 
ett representativt och parlamentariskt styrelseskick samt att kommuner och landsting har 
beskattningsrätt och att besluten skall fattas av valda representanter”.  
 
Övriga bestämmelser om kommunens organisation och verksamheter anges i 
kommunallagen samt ett antal speciallagar. Kommunernas verksamhet kontrolleras av staten 
genom att invånarna överklagar beslut, som de är missnöjda med, hos förvaltningsdomstolen 
eller annan myndighet som gör bedömningen. 
 
Högsta beslutande organ i kommunerna är kommunfullmäktige (KF). Antalet personer i 
fullmäktige varierar från kommun till kommun, och är minst 31 och högst 149 ledamöter. 
KF:s sammanträden är offentliga. Beredande och verkställande organ i kommunerna är 
kommunstyrelsen (KS) och nämnder. Dessa utses av fullmäktige för fyra år i taget och är 
sammansatta i proportion till partiernas representation i fullmäktige.  
 
”Kommunerna svarar för ett stort antal varierande uppgifter, men tyngdpunkten ligger på 
välfärdssystemen inom grund- och gymnasieskola samt socialtjänst inklusive barn- och 
äldreomsorg. Kommunerna har också hand om fysisk planering, miljö- och hälsoskydd samt 
brandskydd. Dessa uppgifter utförs formellt på uppdrag av staten. Övriga verksamheter, som 
faller inom den allmänna kompetensen, gäller bland annat fritids- och kulturverksamhet, 
näringslivs stöd samt industriell och teknisk verksamhet”1.  
 
Kommuner och landsting har på senare åren blivit tvungna att effektivisera sina 
verksamheter. Styrningen liknar allt mer den privata sektorn och allt oftare läggs 
verksamheter ut på entreprenad. Verksamheterna har privatiserats i en mindre skala, dock 
främst i storstadsområdena.2 
 
Till skillnad från privata företag har inte kommunerna några konkurrenter och verksamheten 
är offentlig. Det finns inte heller något riskkapital som ska förräntas utan erhållna medel bör 
räcka till alla de verksamheter kommunen är ålagd att ha så att invånarnas behov 
tillgodoses.3 
 
Idén att skriva en uppsats inom kommunala verksamheter har funnits hos mig från början av 
min utbildning. Jag hade tänkt gardera mig och skriva C-uppsats om privata företag för att 
sedan, i D-uppsatsen, skriva om någonting inom den offentliga sektorn. Mitt tredje försök att 
hitta ett ämne inom den privata sektorn var ”Investering och finansiering i små företag”. Vid 
läsning av gamla uppsatser inom detta ämne upptäckte jag att jag hela tiden undrade, om 
man skulle kunna göra någon liknande uppsats om kommunala verksamheter. För mig var 

                                                 
1 Lindström, A., 2003, s 25 f 
2 Ibid, s 29 f 
3 Gustavsson, E. & Mattsson, S., 2002, s 1  
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den mest intressanta delen, i kursen Financial Management, den som handlade om 
investeringsbeslut. Och det var då jag fick idén att skriva en uppsats om investeringsbeslut i 
kommunala verksamheter.   
 
Som kommunanställd har jag varit med om att kommunen infört investeringsstopp. Ändå 
visste jag inte mycket om (bortsett från att jag vet att resurserna är knappa) vad som gäller 
då, hur omfattande det är och när investeringsstoppet upphör?  
 
Jag tror att mina studier om investeringsbeslut inom kommunala verksamheter och dess 
koppling till kommunalekonomi inte bara kommer att vara intressant för mig utan även för 
andra studenter som är intresserade av att jobba inom den offentliga sektorn.  
 

1.2 Problemformulering 
Investeringar innebär att likvida medel låses i anläggningstillgångar, för lång tid framöver, 
vilket sänker likviditeten. Det gör det ännu svårare för kommunen att tillgodose alla behov 
som den är ålagd från statens sida.  
 
De likvida medlen utgör en av företagets knappa resurser som skall utnyttjas på bästa 
möjliga sätt. Alla önskvärda investeringar kan inte genomföras om de kräver sammanlagda 
utbetalningar som är större än tillgången på likvida medel. Knappheten på finansiella medel 
kan betyda att lönsamma projekt måste skjutas upp tills den likvida situationen förbättrats.4 
 
Lönsamheten i investeringar är inte ledstjärna för kommunala investeringar. Viktigaste av 
allt är att dessa investeringar skall ge en ökad koncernnytta. Idag är det många kommuner 
som har problem med sin ekonomi. De har krav på sig att få ekonomin i balans vilket på ena 
sidan innebär stora besparingar och på den andra sidan krav på att verksamheten skall 
fungera. Under senare år har arbetslösheten ökat kraftigt i vissa kommuner och antal 
invånare har varit ständigt sjunkande, vilket har inneburit minskade inkomster för 
kommunen i form av skatteutjämningsbidrag. Skattetrycket ökar i dessa fall och lösningen 
på problemet är oftast en höjning av kommunalskatten. Skattehöjningar är inte alltid möjliga 
eftersom staten ibland inför skattestopp (förbjuder höjning av kommunala skatter). 
 
Resursfördelning är troligtvis det största problemet inom kommunala verksamheter idag. De 
knappa resurser tvingar KF att prioritera vilka projekt som först skall utföras. Det finns ju 
funderingar på vad ett dåligt beslutsunderlag vid ett större investeringsprojekt kan innebära 
för en kommuns ekonomi. Jag är övertygad om att det kan ställa till det så att alla 
förvaltningar i en kommun tvingas spara pengar flera år framåt för att få ekonomi i balans. 
 
Mot bakgrund av detta kommer uppsatsen att ta upp följande frågor: 
- Hur styrs investeringsbeslut i kommunala verksamheter? 
- Vad beaktas i samband med kalkyleringar? 
- Vad beror kostnadsavvikelserna på? 
 

1.3 Syfte  
Första avvägning i uppsatsen var om den skall vara jämförande eller inte. Redan vid läsning 
av de första böckerna om investeringar kände jag att jag inte ville skriva en jämförande 
uppsats mellan kommuner och industriföretag. Det skulle inte heller handla endast om 
investeringar i Söderhamn, utan jag vill få en lite bredare bild av det hela och därför valde 

                                                 
4 Nilsson, S. Å., 1980, s 102 
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jag två grannkommuner, Bollnäs och Hudiksvall. Dessutom vill jag inte jämföra 
kommunerna i allt de gör, utan endast investeringsbeslutsprocessen utifrån undersökningar i 
dessa tre kommuner.  
 
Syften med min uppsats är att beskriva och förstå investeringsbeslutsprocessen i kommunala 
verksamheter samt ge förslag till förbättringar. Undersökningen beskrivs utifrån ett 
tjänstemanna perspektiv.  
 
Skälet till varför jag ville skriva en uppsats om kommunala investeringar var oklart i början. 
Jag visste att det handlar om stora summor pengar som måste på något sätt påverka 
resursallokeringen i kommunerna. Faktum är att anbudsgivarna kan i förväg få reda på hur 
mycket som är budgeterat till vilket objekt. Detta gav mig en medvetenhet om motivet att 
skriva en uppsats om detta ämne. Jag förstod att det jag tänkte göra är att undersöka om det 
finns pengar som kan sparas på investeringar och läggas på någonting annat, så att man 
undgår underbudgetera. 
 
Då jag är anställd på en förvaltning i Söderhamns kommun som ständigt är underbudgeterad 
får jag ofta höra att det inte finns pengar. Min uppfattning är att det alltid finns pengar men 
det beror på hur de fördelas. Efter en av intervjuerna har jag förstått att man ibland 
underbudgeterar medvetet för att få i gång de inre processerna på respektive förvaltning.   
 
Fokus på uppsatsen kommer att vara på styrning av investeringsbeslut, kalkyleringar (fast på 
ett indirekt sätt) och kostnadsavvikelser med deras orsaker.  
 

1.4 Avgränsningar 
Jag avgränsar mig från studier utifrån det politiska perspektivet.  Eftersom det i kommunala 
verksamheter förekommer både skattefinansierade och lånefinansierade investeringar, och 
de tre kommunerna har bolagiserat olika verksamheter, avgränsar jag mig från att göra totala 
jämförelser i dessa tre kommuner. Tiden för att göra detta skulle inte rymmas inom perioden 
för uppsatsens färdigställande.   
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel redogör jag för tillvägagångssättet och det vetenskapliga synsättet vid 
uppsatsens skrivande. Jag skriver också om min metod skiljer sig från de i böckerna 
beskrivna metoderna samt gör en kort presentation av de tre, till uppsatsen, utvalda 
kommunerna. 
 
Kapitel 3 - Teori, empiri och analys 
Jag har valt att ordna ovan nämnda delar på ett integrerat sätt. Kapitlen kommer att delas 
upp i tre teman som är de viktigaste delarna i investeringsbeslutsprocessen. Inledningsvis 
skriver jag om styrning av investeringsbeslut och sedan går jag vidare till delar av 
investeringskalkylering. Avslutningsvis tar jag upp kostnadsavvikelser för investeringar och 
orsaker till dessa. 
 
Kapitel 4 – Reflektioner 
I avslutningskapitlet kommer en utvärdering av resultatet mot syften och frågeställningarna i 
det inledande kapitlet att ske. Jag kommer att försöka lyfta blicken ytterligare i en 
slutdiskussion och ge förslag till förbättringar och fortsatta studier.   
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2 METOD   
Metoden i denna uppsats skiljer sig ingenting från de i böckerna beskrivna metoderna. Jag 
har valt att beskriva metoden utifrån mitt tillvägagångssätt men jag kommer först att kort 
redogöra för det vetenskapliga synsättet. 
 

2.1 Vad är en metod? 
Metod är ett vetenskapligt sätt att komma in på och behandla ett ämne. Hur en uppsats ska 
se ut påverkas av den valda metoden. Vilken metod man väljer beror på syftet med 
uppsatsen. Metoderna skiljer sig sinsemellan beroende på om man vill skriva en beskrivande 
uppsats, en jämförande uppsats, formulera hypoteser eller förutsäga något. Där man är 
medveten om vilken metod man använt, och på vilket sätt, tyder på att författaren strävat 
efter vetenskaplighet.5  
 
Syften med min uppsats är att beskriva och förstå investeringsbeslutsprocessen i kommunala 
verksamheter och ge förslag till förbättringar. Känner man till vilka metoder som finns kan 
man på förhand se att syftena har en konflikt i sig. Konflikten beror på att jag vill beskriva 
ett ämne samtidigt som jag strävar efter en djupare förståelse vilka hör till två olika 
vetenskapliga synsätten. Jag kan erkänna att jag inte kände till alla metoder i början av 
uppsatsskrivandet. Av denna anledning var jag inne på att min uppsats skulle utgå från det 
positivistiska synsättet. Så var fallet tills jag upptäckte att det jag gör inte stämmer överens 
med den metod jag var inne på. Jag var tvungen att ifrågasätta mina kunskaper om metoder 
och granska vilken metod som jag egentligen använder mig av. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt  
Positivismen och hermeneutiken är de två huvudinriktningar inom vetenskapen idag. 
Utgångspunkt för positivismen är en absolut kunskap som ideal. Utgångspunkten för 
hermeneutiken är att all kunskap är relativ.  
 
2.2.1 Det positivistiska synsättet 
Källor till kunskap, enligt positivismen, är det som våra fem sinnen kan registrera och det vi 
kan resonera oss fram till. Utifrån detta har det utvecklats tre sätt att dra slutsatser inom 
positivismen: induktion, deduktion och kombination av dessa två (den s.k. 
hypotetisktdeduktiva metoden).  
 
Om man grundar sina slutsatser på empiriska data handlar det om den induktiva metoden.6 
Man utgår från verkligheten man uppfattar med sina fem sinnen. Efter att man gör sina 
observationer och generaliseringar bildar man nya teorier (modeller)7. Nackdelen med denna 
metod är att den inte bygger på alla tänkbara observationer.  
 
Om man gör en logisk, tankemässig slutledning handlar det om den deduktiva metoden. 
Viktig vid granskning av det logiska resonemanget är inte endast att det är logiskt 
sammanhängande, utan även antagandena måste granskas.8 Man utgår från en teori och 
formar hypoteser. Genom logisk slutledning drar man sedan en slutsats om verkligheten.9 

                                                 
5 Ejvegård, R., 1993, s. 29 
6 Eriksson, L.T., och Wiedersheim-Paul, F., 1999, s. 197 f 
7 Ibid, s. 218 
8 Ibid, s. 198 f 
9 Ibid, s. 218 
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Hypoteserna formuleras ofta som någonting som är avvikande från det man tror är korrekt 
på grund av att det kan de bara förkastas och aldrig accepteras10. 
 
Om man formulerar antagandena, möjliga att pröva, som hypoteser handlar det om den 
hypotetiskdeduktiva metoden. Genom en logisk slutledning bildar man en uppfattning om 
verkligheten. Denna uppfattning testas sedan empirisk. Med detta har empiri och logik 
förenats.  Genom empiriska tester kan man komma fram till vilka hypoteser som saknar stöd 
(falsifieras) och vilka som saknar motsägelser.11  
 
Utifrån syftet med min uppsats har jag bestämt mig för att göra en så kallade kvalitativ 
undersökning och använda mig av intervjuer i undersökningen. Frågan är om man ska utgå 
från verkligheten eller från teorier? Hade jag utgått från verkligheten skulle jag varit tvungen 
att generalisera saker efter utförda undersökningar vilket jag anser olämpligt med tanke på 
vald undersökningsmetod.  
 
Jag har i stället valt att utgå från befintliga teorier och jämfört dem med empirin. Till att 
börja med har jag varit inne på att metoden jag använder mig av i uppsatsen var den 
deduktiva metoden. Det som gjorde mig fundersam var att jag inte har formulerat några 
hypoteser som skulle testas. Den totala hypotesfrånvaro samt sättet jag analyserade 
uppgifterna på gjorde mig medveten om att min uppsats, trots sitt beskrivande syfte, 
innehåller det mesta av det hermeneutiska synsättet. 
 
2.2.2 Det hermeneutiska synsättet 
Till skillnad från positivismen är det en helhetsförståelse som söks i hermeneutiska studier. I 
hermeneutiska metoden strävar forskaren till att förstå en annans persons handlingar, oftast 
genom språk och dialog mellan människor. Det som händer på vägen till en djupare 
förståelse liknar en spiral (s.k. hermeneutisk spiral). Man utgår från en bestämd ”vision”. 
Sedan, med hjälp av förförståelsen, formuleras problem, frågor, idéer, hypoteser etc. Dessa 
kommer sedan att användas vid dialogen med undersökningsmaterialet (fysiska personer, 
böcker, bilder, anteckningar, observationer av beteende och liknande). Genom tolkning av 
svaren får man en djupare förståelse, som leder till nya frågor, ny dialog, och så vidare.12 
 
Som jag nämnde ovan har jag inte formulerat några hypoteser vare sig i förväg eller senare 
när intervjuerna påbörjades. I stället för hypoteser har jag formulerat frågor till intervjuer 
och försökt hitta samband med övriga processer i kommunala verksamheter. En successiv 
ökning av litteraturen bidrog också till bildning av nya frågor. Svaren på alla de ställda 
frågorna bidrog till nya sökningar i både sekundär- och primärkällor, bearbetning och 
tolkning av dessa uppgifter och slutligen till en ökad förståelse för kommunala investeringar. 
 

2.3 Kvalitativa kriterier 
Det viktigaste kvalitetskravet som ställs på en uppsats är: validitet (mäter man rätt och ges 
svaret på frågan?), reliabilitet (korrektheten i mätningen) och generaliserbarhet (kan 
resultatet generaliseras och vad gäller?).13 Dessa krav är dock bäst lämpade för uppsatser 
med en kvantitativ undersökningsmetod.  
 

                                                 
10 Eriksson, L.T., och Wiedersheim-Paul, F., 1999, s. 47 
11 Ibid, s. 199 
12 Ibid, s. 220 f 
13 Ibid, s. 16 
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För uppsatser med kvalitativ undersökningsmetod är de viktigaste kraven att de är:  
• intressanta,  
• trovärdiga  
• begripliga.14 
 
Jag tycker att denna uppsats inte bara är intressant för mig utan även för andra studenter och 
anställda inom kommunen. Vid en av intervjuerna utrycktes önskemål om att få uppsatsen 
när den är klar då det finns frågor i den som politikerna inte frågar men som är relevanta för 
arbete med investeringar. Jag anser att ämnet även uppfyller det nyhetskrav som ingår i krav 
på intressanta ämnen. Med tanke på att mitt sökande, efter tidigare uppsatser i ämnet, inte 
gav några träffar är det bra att det nu finns en uppsats i ämnet som man kan läsa för att 
eventuellt fortsätta forska i detta ämne.  
 
Trovärdigheten i uppsatsen uppfylls genom ett logiskt och systematiskt sammanhang i 
texten. Jag hoppas att jag har lyckats med detta och att läsaren lätt kan gå över från det ena 
kapitlet till det andra utan att undra vart man har hamnat. Stödet från litteraturen i texten 
bara förstärker trovärdigheten. Jag har också försökt att vara objektiv och försiktig i 
framställningen av undersökningsmaterialet genom att inte lägga in egna värderingar i det. 
Trovärdigheten hos mina respondenter bedömer jag som väldigt hög eftersom deras svar 
innehåller både positiva och negativa saker. Jag får en känsla av att de inte försöker gömma 
någonting utan berättar fakta om hur arbetet med investeringar ser ut i deras kommun. Då 
antalet intervjuer blev fler än jag tänkt mig från början upptäckte jag att jag, helt omedvetet, 
har kollat trovärdigheten i svaren både inom en kommun och mellan kommunerna. 
 
Begripligheten i uppsatsen, hoppas jag, är uppnådd genom att innehållet är lättförståeligt för 
läsaren. Där jag var osäker har jag ringt och telefonintervjuat mina respondenter ytterligare 
en gång för att vara mer precis i svaren. En av anledningarna till ett ökat antal intervjuer och 
telefonintervjuer är det kritiska förhållningssättet hos mig. Under hela uppsats-
genomförandet har jag upprepade gånger ställt mig frågor angående volymen på 
undersökningen och sambanden i investeringsbeslutsprocessen. Jag hoppas att mina 
tolkningar av arbetet med kommunala investeringar ger en lättförståelig bild åt läsaren.  
 

2.4 Tillvägagångssätt 
En av mina första avvägningar i uppsatsen var på vilket sätt jag skulle skriva uppsatsen. 
Efter läsning av handledarens papper samt föreläsningar om uppsatsskrivning bestämde jag 
mig för att strukturera teori, empiri och analys på ett integrerat sätt. Detta sätt kändes bäst 
och mest intressant eftersom jag hade bestämt mig för att göra en kvalitativ undersökning.  
 
2.4.1 Ansats 
Intervjun används i olika typer av utredningar. Varje utredning har tre bestående delar:  

1. Informationsinsamling 
2. Informationsanalys, och 
3. Beslut. 

 
De två första moment omfattas av en intervju. För att man ska lyckas med ett intervjuarbete 
är det viktigt att man i första hand samlar in så mycket information som möjligt. Sedan ska 
den analyseras på ett så effektivt sätt som möjligt.15 

                                                 
14 Eriksson, L.T., och Wiedersheim-Paul, F., 1999, s. 35 
15 Gordon, H., 1970, s 15 f 
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Syften med min studie är att beskriva, få en djupare förståelse för kommunala investeringar 
och ge förslag till förbättringar. Då jag valde att utgå från befintliga teorier kan man fråga 
sig på vilket sätt bästa resultat kan uppnås? Då det krävs en viss anpassning till, i skolan, 
förvärvade kunskaper tyckte jag att det var bäst att vända sig till dem som jobbar med detta. 
Att undersöka via enkäter skulle ha kunnat vara ett alternativ istället för intervjuer men det 
skulle också ha krävt mer tid samt mera förkunskaper. 
 
För att uppfylla mina syften med uppsatsen valde jag att använda mig av intervjuer vid 
insamlande av information. Fördelen med denna metod, som jag ser det, är att man har 
närmare kontakt med respondenten. Man kan även ställa frågor som dyker upp vid intervjun 
och bidrar till bättre förståelse. Hela arbetet blir rikare på beskrivningar då man har 
möjlighet att analysera även rörelser, tonlägen och liknande hos sina respondenter. 
 
2.4.2 Valet av intervjupersoner 
Avgörande för valet av intervjuperson i Söderhamn blev en hänvisning från kamrer på min 
arbetsplats. Jag blev hänvisad till enhetschefen på ekonomienheten och under ett 
telefonsamtal med henne utryckte hon önskan om att en av ekonomerna, som har mångårig 
erfarenhet av arbetet med investeringar, skulle närvara vid intervjun. Detta såg jag som 
positivt då det kan ge mer att prata med en som har jobbat länge med investeringar.  
 
Valet av intervjupersoner i Bollnäs och Hudiksvall var slumpmässigt. Det gick till på så sätt 
att jag ringde till respektive kommuns växel och sa att jag ville prata med någon som jobbar 
med investeringar. I båda fallen kopplades jag till ekonomichefer. Ekonomichefen i Bollnäs 
kommun föreslog att jag först skulle intervjua två förvaltningschefer och om jag sedan hade 
frågor och funderingar var jag välkommen tillbaka till honom.  
 
Min tanke från början var att intervjua en tjänsteman, som jobbar med investeringar, i varje 
kommun. Med ovan sagda ändring blev det fyra intervjuer som skulle göras. Redan efter den 
andra intervjun insåg jag att det fanns två olika perspektiv på tjänstemannasidan, 
ekonomichefernas som jag här kallar grossistiskt och förvaltningschefernas – detaljistiskt 
perspektiv.  
 
Problemet som uppstod var, hur jag ska strukturera dessa olika svar på mina frågor? Jag 
tyckte att den bästa lösningen var att intervjua även ekonomichefen i Bollnäs och 
förvaltningscheferna på de tekniska förvaltningarna i Hudiksvall och Söderhamn. Detta var 
ett sätt att få ett större material för att underlätta redovisningen av resultatet. Med dessa 
ändringar blev det till slut sammanlagt åtta personer som intervjuades vid sju tillfällen.  
 
2.4.3 Intervjumetodik 
Intervjuer eller enkäter är instrument man använder sig av då man vill ta reda på åsikter, 
tyckanden, uppfattningar, kunskaper och liknande16. Med intervjun anses inte bara dialog 
mellan personer utan även datainsamlings- och analysprocess. Ett bra intervjuarbete 
kännetecknas av nyfikenhet hos intervjuare inför det som sägs, det ständiga sökandet och 
kritisk hållning till sina egna antaganden och tankegångar under intervjun. Det är också 
viktigt att en intervjuare inte lägger märke till endast ord vid intervjun utan även hela 
kroppen, motoriken, mimiken och övriga fysiologiska reaktionsmönster hos sina 
respondenter. Dessa kan vara av stor vikt vid analysdelen.17 

                                                 
16 Ejvegård, R., 1993, s. 42 
17 Gordon, H., 1970, s 17 
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I början av intervjun skall man presentera sig själv och sina tankar om uppsatsen. Frågorna 
måste vara öppna för att man inte ska föregripa svaret. Om frågorna är standardiserade bör 
man ställa dessa frågor på samma sätt och i samma ordning så långt det går till alla 
intervjuade. Detta med tanke på att tidigare frågor och svar kan påverka senare svar.18 
 
Redan då jag ringde för att boka intervjuer frågade jag mina respondenter, alla utom en, om 
de ville ha mina frågor i förväg. Då svaret var positivt sammanställde jag frågorna och 
skickade dem till alla, även till den jag inte har frågat.  
 
Från början var det tio frågor jag ville ha svar på, men med tiden utökades de till fjorton 
stycken (se bilaga 1). Jag ställde också frågor om självkostnadsprincipen och frågor som 
förklarar sambandet mellan olika processer och som inte finns med på listan. Då mina 
förkunskaper inte var så stora vid intervjutillfällena var osäkerheten och rädslan att missa 
någonting viktigt ganska stor hos mig. Av denna anledning har jag helt avsiktligt skrivit att 
de är välkomna att påpeka någonting de anser är viktigt och som jag inte har frågat. Tack 
vare detta har jag fått någonting nytt till uppsatsen som jag själv inte kunde ens ana i förväg.  
 
Intervjuerna påbörjades med en presentation av mig själv och mitt uppsatsämne och sedan 
presenterade respondenterna sig själva. Jag frågade även om jag får skriva deras namn i 
uppsatsen vilket accepterades av samtliga. Vid intervjuerna använde jag mig av bandspelare 
för att kunna koncentrera mig på respondenternas svar och eventuellt fråga om förklaringar. 
Fördelen med detta i jämförelse med att skriva anteckningar är att man på detta sätt inte 
missar värdefull information. Denna information skulle kunna gå förlorad om man inte 
hinner skriva snabbt och senare inte kommer ihåg vad som har sagts vid intervjuerna. I mitt 
fall, då uppsatsskrivandet hade många veckors avbrott, möjliggjorde dessa band att jag 
kunde fräscha upp minnet genom att lyssna på dem igen.  
 
Varje intervju kommer inte att presenteras var för sig utan i varje tema kommer jag att 
försöka lyfta fram det viktigaste och mest intressanta. Detta på grund av kravet på 
uppsatsskrivande som ställs från handledarens sida.  
 
I uppsatsskrivningens slutskede telefonintervjuade jag några av mina respondenter. Avsikten 
med det var inte att ställa nya frågor, utan för att det fanns ett behov av att de utvecklar 
något svar ytterligare eller för att få uppgifter som underlättade jämförelsen mellan 
kommunerna. 
 
2.4.4 Valet av kommuner 
Det första beslut jag var tvungen att ta angående fallföretag var om uppsatsen skulle vara en 
jämförelse mellan kommun och industriföretag. Detta skulle vara lika som de flesta av 
böckerna beskriver. Fördelen med den här metoden är att man lätt kan jämföra med böcker. 
Nackdelen är att det blir ett omfattande arbetet som är svårt att jämföra då, till exempel, 
lönsamheten inte är ledstjärna i kommunala investeringar.  
 
Då jag bestämde mig för att min uppsats endast skulle belysa kommunala investeringsbeslut 
var det dags att välja vilka kommuner det skulle handla om. För att få en större grund för 
beskrivningar valde jag att intervjua tjänstemän som jobbar med investeringar i Bollnäs, 
Hudiksvall och Söderhamn.  
 

                                                 
18 Ejvegård, R., 1993, s. 47 ff 
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Valet av Bollnäs och Hudiksvall var på grund av invånarantalet och avståndet till 
Söderhamn. Det som jag trodde, utan att försöka informera mig i förväg, var att alla tre 
kommuner har samma ekonomiska problem. Att så inte är fallet kommer jag att presentera 
under i detta kapitel.  
 
2.4.5 Presentation av de tre valda kommunerna 
Politisk struktur i en kommun kan vara avgörande för styrning och resursallokering. Av de 
tre kommunerna har Hudiksvall och Söderhamn socialdemokratisk majoritet i KF medan 
Bollnäs har borgerlig majoritet i KF med Centerpartiet som det största partiet. 
 
För att förtydliga den ekonomiska situationen i de tre kommunerna visas, i följande tabell, 
uppgifter som jag anser viktiga. 
 
Tabell 1: Översikt över viktiga uppgifter för år 2004. 
                               Bollnäs   Hudiksvall  Söderhamn 
Finansiella tillgångar och skulder (netto i milj. 
kr)19 

      + 206       + 228         - 50 

Skatteunderlag, taxeringsår 2005 (kr per invån.)20    132 901   136 451   136 276 
Kommunala skattesatser (i %)21        20,90       21,65       21,20 
Folkmängd per den 1 november 200422       26214      37012      26755 
Folkmängds ökning/minskn. mot den 1 nov. 2005           - 34          - 15        - 255 
Nettoinv. i % av skatteint. och generella st.bidr.               6                  6               3 
 
Det kommunala skatteutjämningssystemet bygger på en omfördelning av resurser bland 
kommunerna. Skillnader mellan kostnader och intäkter som är strukturellt betingade 
utjämnas enligt en särskild fördelningsnyckel. Då uppgifterna om bidragsstorleken för år 
2005 inte var tillgängliga på Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida har jag i stället fått 
uppgifter för år 2006 (se bilaga 3)23. Som man kan se från bilagan och tabellen ovan det 
finns det en direkt koppling mellan bidragsstorleken, skatteunderlaget och skattesatsen i 
respektive kommun. Jag är lite förvånad över att Bollnäs har de lägsta skattesatserna och är 
den största bidragstagaren i skatteutjämningssystemet. De lägre skattesatserna kanske 
hjälper till så att kommunen blir mer attraktiv för nyetableringar. Detta kan vara till hjälp för 
att få människor att stanna kvar i kommunen.  
 
För att ytterligare förtydliga skillnaderna mellan dessa kommuner har jag valt att presentera 
kommunerna på ett sätt som studenterna kanske känner till från kursen Externredovisning 
och finansiell analys. För att göra en analys av den finansiella ställningen använder jag mig 
av Promik-modellen som är känd för att ge en total bild av företaget. Modellen har sin 
utgångspunkt i affärsverksamheten vilket senare kompletteras med de finansiella 
komponenterna i hävstångsmodellen. Modellen anses vara viktig då analysen i den 
möjliggör jämförelser mot redovisningen för beslutsfattande och styrning. Alla siffror i 
modellen är per invånare (se bilaga 2)24.  
 

                                                 
19 www.scb.se/templates/tableOrChart____127069.asp, 2006-02-09 
20 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____67865.asp, 2006-02-09 
21 Respektive kommuns årsredovisningen  
22 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____109248.asp, 2006-04-04 
23 http://www.scb.se/statistik/OE/OE0110/2006A03/2006slutK_Tab1.xls, 2006-02-09 
24 http://www.scb.se/statistik/OE/OE0107/2004A01/Res.xls, och     
http://www.scb.se/statistik/OE/OE0107/2004A01/Balans.xls, 2006-02-09 
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I presentationen av kommunerna vill jag också nämna en faktor som jag tror ökar 
kommunikation i ”företaget” nämligen placering av ekonomerna. I Söderhamns kommun 
ingår alla ekonomer i ledningsstaben sedan några år tillbaka och alla är knutna till någon av 
förvaltningarna, men de sitter centralt på ekonomikontoret. I Bollnäs och Hudiksvall är det 
inte så utan ekonomerna sitter på förvaltningar där de har sina arbetsuppgifter. Det är bara 
en del ekonomer som sitter centralt. 
 
2.4.6 Litteraturgenomgång 
Varje uppsatsarbete påbörjas med litteratursökning. Begrepp litteratur avser inte bara böcker 
utan även annat tryckt material: artiklar, rapporter, uppsatser, essäer m.m.25 Varje forskare 
måste bedöma tillförlitligheten hos de använda källorna. Krav som ställs på vetenskapliga 
materialet är: äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav.26 
 
I sökandet efter litteratur till min uppsats använde jag olika databaser i skolan och på 
Internet. Trots det fick jag endast sjutton träffar på böcker angående investeringsbeslut. Av 
dessa var det endast fyra stycken som handlade om kommunala verksamheter. Vid 
handledningen fick jag tips om flera böcker och volymen ökade något på detta sätt. Den 
ökade också något genom en analys av befintliga böckers källförteckningar.  
 
Jag har, tyvärr, inte lyckats hitta en enda uppsats om kommunala investeringsbeslut eller 
kommunala investeringar vare sig i skolan eller på Internet. Detta skulle ha varit till hjälp för 
att se hur man strukturerat uppsatsen. Uppsatser om investeringar i småföretag är inte heller 
tillämpliga i denna del då de mer behandlar finansiering och bankgarantier. Uppsatsen, jag 
har refererat till, handlar inte om samma ämne som mitt men har ändå varit ett stöd i mitt 
uppsatsskrivande.  
 
Teorierna i den här uppsatsen är mestadels hämtade från sekundärkällor (böcker, forskar-
artiklar, årsredovisningar, examensarbeten, rekommendationer och Internet), och en mindre 
del från primärkällor (lagtexter).  
 
All litteratur, använd i denna uppsats, handlar inte om kommunala investeringar men dess 
delar är tillämpliga i uppsatsen. För att läsaren ska få bättre insyn kommer jag först att 
redogöra för litteraturen i källförteckningen. Referenslitteraturen är också viktigt för 
uppsatsen men den är, bortsätt från litteraturen i vetenskaplig metod och uppsatsskrivande, 
läst och använd i mycket mindre omfattning än litteraturen i källförteckning.   
 
Artiklarna är alla hämtade från boken ”Investeringsbeslut, en spegling av praxis och 
normer” som tillsammans med Kommunförbundets bok ”Rätt beslut, investeringsbeslut i 
offentliga organisationer” utgör grunden för mina intervjufrågor. Den förstnämnda boken är 
skriven efter en nordisk konferens om investeringar i slutet av år 2002. Den består av 
forskarartiklar inom investeringsområdet både inom den offentliga sektorn och inom 
industrin. Den sistnämnda boken är en vägledning för människor som jobbar med 
investeringar i den offentliga sektorn. Den innehåller detaljerade beskrivningar och 
ytterligare uppdelningar av investeringsprocessen, som jag nämner i figur 1 för att läsaren 
ska få en översikt över hela processen 
 

                                                 
25 Ejvegård, R., 1993, s. 42 
26 Ibid, s. 59 ff 
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Boken ”Kommunsystem i Europa”, använd i bakgrundsdelen, har jag valt på grund av att 
boken på ett kort och koncist sätt presenterar kommunernas uppgifter och skyldigheter. Med 
hjälp av denna bakgrundsinledning kan jag ”landa” och gå över i bakgrunden till uppsatsen 
på ett mjukare sätt.  
I nyare böcker om investeringar refereras det till boken ”Investeringskalkylering” trots att 
den är skriven 1980 vilket tyder på att boken har hög kvalité. Jag skulle referera mycket mer 
till denna bok om den ursprungliga tanken var, att ta upp lönsamhetsbedömningar vid 
investeringsbeslut som ett företagsekonomiskt problem i uppsatsen. 
 
Böckerna ”Kommunal upphandling – och näringsverksamhet inom kommuner och 
landsting” och ”Offentlig upphandling, en outnyttjad miljardmarknad” handlar båda om 
upphandlingar. Skillnaden mellan dem är att den förstnämnda är mer allmän och 
kommenterar lagar och paragrafer som är viktiga vid offentliga upphandlingar och den 
sistnämnda är mer en praktisk vägledning för entreprenörer. 
 
Boken ”Förvaltningsekonomi” utgör grunden för avsnitten om självkostnadsprincipen och 
kapitalkostnader. I början av mitt uppsatsskrivande använde jag den första upplagan från 
1999 och vid uppsatsens färdigställande upptäckte jag att den andra upplagan från 2005 hade 
kommit på biblioteket. Då man bör använda senaste råd och rön i uppsatsen läste jag genom 
delarna om investeringar en gång till. Jag konstaterade att inga nya rön har tillkommit på 
detta område och att det, bortsätt från sidnummer, inte finns några skillnader i de två 
upplagorna. 
 
I avsnittet om kapitalkostnader använder jag även Kommunförbundets bok 
”Kapitalkostnader i kommunal verksamhet” som till en större del är lika med, och i delen 
om urvalskriterier vid val av metod är bättre än, boken ”Förvaltningsekonomi”. Boken kan 
anses som en rekommendation från Kommunförbundet. 
 
Boken ”Internhyror i offentlig förvaltning” är en rapport från lantmäteriverket där 
huvuddelen av rapporten beskriver metoder för värdering och hyressättning. Den är först och 
främst avsedd för yrkesverksamma med dessa frågor.  
 
Avhandlingen ”Hantering av osäkerhet i samband med investeringsbeslut – några metod-
ansatser och exempel” är den enda bok jag kunde hitta om detta område. Den är bra för 
statliga investeringar men för kommunala investeringar, tycker jag, att bara delar av den kan 
användas. 
 
Avhandlingen ”Kalkylering och avvikelser, empiriska studier av stora projekt i kommuner 
och industriföretag”, från 1986, tillsammans med artikeln ”Varför blev det dyrare?”, från 
2005, utgör grunden för avsnittet om investeringsuppföljningar. Båda två är skrivna av 
samma forskare och här tycker jag att man ser att de som jobbar länge med något ämne blir 
säkrare i sina preciseringar. Forskaren har i sin avhandling haft tiotals orsaker till avvikelser 
för att nitton år senare ha minskat antalet orsaker till endast tre. 
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3 TEORI, EMPIRI OCH ANALYS 

I det här kapitlet strukturerar jag mitt arbete på ett integrerat sätt. Analyserna kommer att tas 
upp i lite kortare version då jag återkommer till dem i reflektionsdelen. Arbetet kretsar kring 
tre teman: styrning, kalkylering och avvikelser. 
 

3.1 Styrning av investeringsbeslut 
 
3.1.1 Definition  
”En investering avser oftast anskaffning av anläggningstillgångar”27. När man tänker på 
investeringar tänker man ofta på stora utgifter. Karakteristiskt för investeringsbeslut är att 
dess konsekvenser sträcker sig över flera år framåt. I praktiken finns det gränser för 
investeringar – de gäller endast utgifter över vissa belopp och tillgångar med en varaktighet 
över tre år.28 
 
Intervjuerna visar att alla tre kommunerna anser en anskaffning av tillgångar för varaktigt 
innehav, som dessutom måste vara värdehöjande, som en investering. Ulf Sundberg, Bollnäs 
kommun, beskriver en investering på följande sätt: ”Den är anskaffad för varaktigt innehav. 
De kan vara finansiella, reala anläggningstillgångar. Man aktiverar, lägger upp en 
avskrivningsplan och belastar verksamheten årligen med en kapitalkostnad”.  
 
Alla förvaltningar i en kommun investerar men majoriteten av investeringarna går via 
fastighets- respektive tekniska förvaltningar, uppges vid intervjuerna i alla tre kommuner. 
Hos dessa förvaltningar förekommer olika typer av investeringar. De kan vara 
reinvesteringar i redan befintliga objekt eller nyinvesteringar såsom IT-ekonomisystem, 
personalsystem, servrar, telefonväxel, skolor, parker, badhus, brandfordon, utrustning till 
brandkåren, gator, vägar och broar, maskiner för värmeverk och vattenverk, med mera. Det 
görs även investeringar som sänker driftkostnader (energibesparingar). Vid investeringar 
som sänker driftskostnader används ofta återbetalningsmetoden (Pay-off) där man tittar på 
hur fort man får tillbaka investerade pengar. 
 
Det som tillämpas vid klassificeringen av investeringarna är bokföringslagen och 
rekommendationer från kommunförbundet. Förändringar av objektet styr om det är en 
investering eller inte. Mindre utgifter klassas som driftskostnader, som är en 
förbrukningsvara.  
 
Volymen på investeringar beror på kommunens ekonomi. Bollnäs och Hudiksvall har en 
stabil ekonomi och under 2004 har de investerat 66 respektive 81 miljoner kronor. 
Söderhamn har mycket sämre ekonomi och under 2004 har de haft en investeringsvolym på 
23 miljoner kronor. Detta belopp understiger avskrivningarna för samma år trots att man 
önskar att investeringarna åtminstone skulle vara lika stora som de årliga avskrivningarna. 
Söderhamns kommun var även tvungen att införa ett investeringsstopp under 2004. Då en 
kommun inför investeringsstopp innebär det inte att det är stopp för investeringar som redan 
är upparbetade i budgeten utan enbart för nya investeringar. Investeringsstoppet lyfts bort så 
fort kommunens ekonomi förbättras.  
 

                                                 
27 Nilsson, S. Å., 1980, s 2 
28 Ibid, s 6 
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Jag tycker inte att det finns några skillnader i kommunernas uppfattning om vad som är en 
investering och inte heller ser jag några skillnader mot befintliga teorier på området. 
Nyckelordet i detta område då det gäller reinvesteringar är, enligt min uppfattning, 
värdehöjande åtgärd. 
 
 Jag tror att volymen på investeringarna speglas av kommunens ekonomi. Ju bättre 
kommunen ”har det ställt” desto mer investeras det. Man kan inte återställa höga volymer 
från år till år utan det krävs ett flerårigt mödosamt arbete. Framförallt menar jag att om en 
kommun haft underskott något år tidigare så finns det ett krav på att, inom tre år, spara in ett 
lika mycket stort belopp vilket i de flesta fall måste respekteras. Ett sådant krav påverkar 
investeringarna på ett negativt sätt. 
 

3.1.2 Faser i investeringsbeslutsprocessen och styrsätten 
Hela investeringsprocessen kan sammanfattas med följande figur: 
 
Figur 1: Arbetsmodell för handläggning av investeringar. 
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Källa: Svenska Kommunförbundet, 1998, s 8  
 
För investeringsbeslut i kommunala verksamheter är de politiska processerna en av de 
viktigaste delarna. Innan beslutsunderlagen är klara måste det ges utrymme för politikers 
synpunkter och bedömningar. Denna initiala fas är ofta avgörande för beslutprocessens 
resultat.29 
 
För att kunna underlätta investeringsstyrning kan man utarbeta skriftliga investeringsrutiner. 
Investeringsmanualen är normalt avsedd för investeringar i maskiner, produktionsutrustning, 
mark och byggnader. Syftet med manualen är, enligt Segelods undersökning i början av 
1990-talet, att skapa enhetliga principer för utvärdering och rangordning av investeringar. 
Övriga syften är att ge underlag för finansiell planering samt att bidra till att skapa ett 
gemensamt språk för att kommunicera investeringsfrågor.  
 
En investeringsmanual bidrar till bättre strategisk planering och kontroll. Den innehåller ofta 
detaljerade instruktioner om: hur man ska gå tillväga med begäran om pengar, den formella 
beslutsprocessen, befogenheter och ansvar.30 För att lyckas med dessa instruktioner måste de 

                                                 
29 Sandahl, G. & Sjögren, S., 2005, s 191 
30 Segelod, E., 2005, s 50 ff 

Beslut om 
förstudie 

  Beslut 
inriktning 
 och ram 

Preliminärt                                                        
     beslut 

    Definitivt 
       beslut 



  14           

som skriver dem ha kunskap om arbetsprocessen och förmåga att omsätta denna kunskap i 
skriftliga rutiner. Behovet av investeringsmanualerna kommer att finnas kvar i verksamheter 
som har många och stora materiella investeringar, vilket kommunala verksamheter alltid 
kommer att ha.  
 
Det finns huvudsakligen två sätt att styra organisationer – genom att direkt påverka beteende 
eller genom att kontrollera resultatet. Beteendestyrning är den styrform som de flesta 
verksamheter försöker tillämpa. Den kallas också för regelstyrning då det finns regler, 
fastställda av ledningen, som talar om hur utföraren skall göra i en given situation. 
Beteendestyrning är tillämplig när den som skall styra har en perfekt kunskap om 
orsakssamband. När det gäller resultatstyrning är det viktigast att man kan mäta resultatet 
med relevanta mått. Denna styrsituation är lämplig där det inte går att formulera regler för 
alla situationer. Styrobjektet är resurser. Ledningen sätter in en mängd resurser och bedömer 
via uppföljning om det blir bra eller dåligt. Frågor som är av central betydelse vid 
avgörandet av vilken form av styrning som är mest effektiv är: med vilken tydlighet 
beteende kan bestämmas och hur stor del av medarbetarna i organisationen som vet och som 
är överens om åt vilket håll man strävar.31 
 
Figur 2: Olika styrsituationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Brorström, m.fl., 2005, s 177 
 
Vid intervjuerna framkom det att alla de steg som nämns i figur 1 görs vid handläggning av 
investeringar. Vid kommunala investeringar tas hänsyn till detaljplaner och översiktsplaner 
samt hur befolkningen ser ut. Tidigare räckte det att en förvaltning uttryckte önskemål om 
en investering för att sedan få budgetförstärkning för driftkostnader utifrån ökningen av 
kapitalkostnader. ”Nu har varje nämnd en budget i syfte att bromsa upp onödiga 
investeringar och försöka få förvaltningarna att optimera när de investerar”, berättar Ulf 
Sundberg, Bollnäs kommun. Samma tendenser ser man i alla tre kommunerna. 
Kommunerna är dessutom tvungna att följa lagar inom vissa områden som gäller för 
reningsanläggningar, reningsverk samt strängare miljökrav för värmeverk.  
 
Investeringsprocessen i skattefinansierade verksamheter påbörjas med ett uttryckt behov 
från förvaltningarna i alla tre kommuner. Gäller det byggprojekt är det tekniska- respektive 

                                                 
31 Brorström, B., m.fl., 2005, s 176 ff 
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fastighetsförvaltningen som skapar beslutsunderlag i samråd med den förvaltning som vill 
investera. Klarar man inte själv av att göra kalkyler och kapitalkostnadsberäkningar kan man 
få hjälp av ekonomer eller konsulter. Fastighetsbranschen anses vara en väldokumenterad 
bransch på prissidan och kalkylerna stämmer ganska bra med slutkostnaden. Ett litet bidrag 
till det är budgeteringen av posten oförutsedda utgifter. Denna post brukar utryckas i procent 
av investeringsutgiften. Detta görs eftersom man vet, av tidigare erfarenhet, att det kan dyka 
upp utgifter man har inte alls räknat med. 
 
I beslutsunderlaget borde det finnas alternativa lösningar och konsekvensbeskrivningar av 
dem. ”Ibland är det flera alternativ i underlaget och ibland är det bara att besluta sig mellan 
att göra eller inte göra”, berättar Malin Fridh, Söderhamns kommun. I beslutsunderlaget 
finns också olika slags handlingar vars volym beror på storleken på investeringsobjektet.  
 
I nästa fas bokas investeringar i treårsbudgetar. Om investeringen gäller lite pengar kan 
förvaltningens nämnd ta beslutet själv. Om investeringen gäller en större summa pengar 
måste man ansöka om igångsättningstillstånd hos KS. Det uppges i alla tre kommunerna att 
en förfrågan om att få mer pengar passerar ekonomichefen som yttrar sig då till KS. 
 
I kommunerna finns också en möjlighet att vid mindre investeringar leasa, till exempel 
inventarier utöver den årliga budgeten. Inventarierna köps då centralt och det uppstår en 
intern leasingkostnad för den förvaltning som använder dessa inventarier. 
 
Efter att investeringen är godkänd återstår att upphandla dennes genomförande. Detta görs 
enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) till vilken jag återkommer senare.  

 
När det gäller kommersiella fastigheter i Bollnäs, initieras investeringen av ett uttryckt 
behov från hyresgästen. Man gör då en kalkyl och förhandlar om hyreskontrakt med 
hyresgästen. Sedan tar man upp investeringen i nämnden för beslut. Det är viktigt att man 
räknar rätt då kommunen själv får stå för eventuella fel. Intervjuerna visar att 
kommunledningen är införstådd med lagbestämmelser på området. Det går bra att bygga om 
industriella fastigheter men inte att bygga nytt då det strider mot kommunallagen.    
 
Den enda kommun som har utförliga skriftliga riktlinjer för hantering av investeringar, 
skrivna i slutet av år 2004, är Söderhamn (se bilaga 5). Anledningen till att man skrev dessa 
rutiner är att det ska bli bättre ordning på vem som gör vad när det gäller investeringar. 
Tidigare var den tekniska förvaltningen som begärde pengar och nu är det den förvaltning 
som behöver som begär pengar hos KS. Nu finns det också en kalkyleringsmall där man 
beräknar den totala kostnaden, inklusive kapitalkostnaden, samt påverkan på treårsbudgeten.  
 
Malin Fridh, Söderhamns kommun, berättar: ”Tidigare var det så att man berättade att man 
ville ha 20 miljoner kronor för att t.ex. bygga en skola. En budget för investeringar gjordes 
men kapitalkostnaden var det ingen som hade planerat särskild mycket för. Numera kan man 
inte få ersättning för kapitalkostnader. Dessa kostnader skall rymmas i ramen så att 
förvaltningarna måste göra andra besparingar i samband med investeringen. Anledning till  
att Söderhamns kommun har höga kapitalkostnader idag är man har tagit upp mycket av 
budgetinvesteringar som är byggunderhåll”. 
 
De andra två kommunerna har kalkylmallar men inga skriftliga riktlinjer. I Bollnäs finns det 
interna rutinbeskrivningar för hela kommunen (ett dokument på 55 sidor) samt en 
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fastighetspolicy där man beskriver fastigheter. Att sådana skriftliga riktlinjer i Hudiksvall 
saknas beror på att de har koncentrerat sig på styrdokument på driftsidan.  
 
En faktor som, jag anser, är viktig i styrningsprocessen är befogenheter. Dessa ser lite olika 
ut från kommun till kommun. I alla tre kommunerna finns det möjligheter för KS och 
ekonomichefen att disponera pengar mellan olika projekt. Gränsen för det, i Söderhamn, är 2 
miljoner kronor. ”Alla investeringar beslutas av kommunfullmäktige. Jag har beslutsrätt på 
1,5 miljoner kronor och tillsammans med ekonomichefen på 3 miljoner kronor. Över 3 
miljoner kronor är det KS:s arbetsutskott som kan ta beslut”, berättar Torbjörn Falkeborn, 
Bollnäs kommun. Då det gäller kommersiella fastigheter är det alltid avsatt 10 miljoner 
kronor i budgeten. Detta med tanke på den etablering och sysselsättning som kommunen är 
mån om. I Hudiksvall får chefen på tekniska förvaltningen ta beslut oavsett belopp förutsatt 
att pengarna är avsatta i den årliga budgeten. Utöver det ansöks om anslag från KS.  
 
I alla tre kommunerna finns det en samordningsgrupp/lokalförsörjningsgrupp/lokalplanerare 
som träffas fyra gånger per år med alla förvaltningschefer och ekonomichefer. Planeringar 
görs då, för en tio års period, angående försörjning av fastigheter. Gruppen fungerar som ett 
styrsystem och i den diskuteras behov av att öka/minska, bygga/hyra fastighets bestånd samt 
övriga frågor (se bilaga 4).  
 
Jag anser att styrsättet av investeringsbeslutsprocessen i Söderhamn är en kombination av 
beteendestyrning och resultatstyrning medan de övriga två kommunerna endast har 
resultatstyrning. Anledningen till att jag tycker det är att Söderhamns kommun har utförliga 
skriftliga riktlinjer för hantering av investeringar vilket visar att de har kunskap om 
orsakssamband och bra resultat mätbarhet. I grund och botten tror jag att det är de knappa 
resurserna i Söderhamn som har gjort att man hittat nya lösningar och ändrat på styrsättet.  
 
De övriga två kommunerna har bra ekonomi och därför är de mer koncentrerade på 
driftsidan. Av denna anledning används resultatstyrning i dessa kommuner. Intressant att se 
är att arbetet, med investeringar, genomsyras av den politiska strukturen i en kommun. Här 
menar jag främst den avsättning, på 10 miljoner kronor, för kommersiella fastigheter som 
Bollnäs gör i sin budget och som kan underlätta etablering och sysselsättning i kommunen. 
Jag tycker att en ansträngd ekonomi också påverkar beslutsrätten som är lägst i Söderhamn 
och högst i Hudiksvall. 
 

3.2 Kalkylereringar 
På grund av utrymmesskäl och för att göra uppsatsen mer intressant kommer jag inte direkt 
att ta upp något om investeringskalkyler. I stället kommer jag att ta upp det som beaktas i 
samband med investeringar och som är kopplat till kalkyler. 
  
3.2.1 Självkostnadsprincipen 
Självkostnadsprincipen är formulerad i två lagar viktiga i kommunala verksamheter på 
följande sätt:  
 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller lanstinget tillhandahåller (självkostnaden).  
Lag (1998:70)”.32 
 

                                                 
32 Kommunallag (1991:900), kap. 8 § 3c. 
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”Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej överskrida vad som 
behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. Lag (1976:842)”.33  
 
Situationen mellan företag och kommuner är annorlunda då det gäller självkostnaden.  För 
ett företag är självkostnaden det lägsta priset som de måste få för sina produkter för att täcka 
alla sina kostnader. Om de lyckas med det eller inte beror på konkurrenternas priser, 
kundernas betalningsvilja samt marknadspriserna.  
 
För kommunala verksamheter är situationen annorlunda då det inte finns något marknadspris 
för kommunala avgifter. Självkostnaden är den högsta nivån för kommunala avgifter. Det är 
olagligt att ta ut högre avgifter än självkostnaden, tack vare självkostnadsprincipen.34 Så är 
det inte alltid och ibland är det tillåtet att ta ut mer än självkostnaden. Det kan få hända 
något år men över 3-5 år får avgifterna inte överstiga kostnaderna.35  
 
Självkostnadsprincipen har utvecklats i rättspraxis under många år i syfte att förhindra att 
kommunerna tar ut för höga avgifter i verksamheter där de har monopol.36 Principen säger 
inget om kostnadsskälighet. Det finns inget krav på att välja de mest kostnadseffektiva 
lösningarna och inte heller någon tydlig koppling till efterfrågad kvalitet från kunderna.  
 
För att inte konkurrera ut privata entreprenörer och för att respektera förbudet i 
konkurrenslagen använder man självkostnaden som lägsta pris i egenregis anbud. Härmed 
har självkostnaden fått dubbla roller – den utgör högsta pris för kommunala avgifter 
(förvaltningsrättsliga självkostnad) och lägsta pris i egenregis anbud (företagsekonomisk 
självkostnad). 
 
Där det kommunal egenregi utför verksamheten i fråga har kommunerna fått mycket kritik 
för prissättning i anbuden. Då priserna i dessa anbud var låga ansågs det att kommunerna 
inte räknat med alla kostnader i sina anbud, utan finansierat en del via skatteintäkter.  
 
Om kommunerna tar hänsyn till samtliga kostnader i sina anbud kommer den 
företagsekonomiska självkostnaden att bli högre än den förvaltningsrättsliga självkostnaden.  
Det finns situationer som är besvärliga för kommunerna. I sådana situationer är både 
självkostnadsprincipen och konkurrenslagstiftningen tillämpliga och det går inte att undvika 
att bryta mot någon av lagarna. Vid konflikter om huruvida kostnaderna är rätt beräknade 
grundades domstolarnas bedömning på externredovisningen och hänsyn togs endast till de 
bokföringsmässiga kostnaderna. I rättsfall angående självkostnadsprincipen var diskussionen 
inte koncentrerad på fördelningsmodeller för indirekta kostnaders fördelning utan på 
lagligheten i kapitalkostnadsberäkningsmodellerna.37   
 
I en skattefinansierad verksamhet, framkommer det vid intervjuerna i alla tre kommuner, är 
självkostnaden det högsta pris som kommunen tar ut. I självkostnaden räknas: 
kapitalkostnader, driftskostnader och kostnader för renoveringar.  
 
Undantag för detta är då det gäller bad- och servicehus i Hudiksvalls kommun, vars 
ekonomichef Anders Svedman uppger: ”Vi har inte möjlighet att ta ut självkostnaden då det 

                                                 
33 Lag (1970:422) om allmänna vatten och avloppsanläggningar, § 24. 
34 Brorström, B., m. fl., 2005, s 242 f  
35 Yard, S., 2005, s 128 
36 Brorström, B., m. fl., 2005, s 243 
37 Ibid, s 244 
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skulle innebära att folk inte skulle ha råd att gå och bada. Oftast vid större investeringar 
måste man subventionera ganska kraftigt. Det är inte självkostnadshyra på ett servicehus 
eftersom den är subventionerad”.  
 
Då det gäller kommersiella lokaler är det marknadsmässiga hyror som tas ut. Dessa hyror 
justeras varje år med konsumtionsprisindex (KPI) och just nu är priserna på väg att sjunka. 
Anledningen till att man tar ut marknadsmässiga hyror är att kommunerna inte får 
subventionera dessa lokaler, för att det skulle kunna leda till sned konkurrens för företag 
inom samma bransch. Av de tre kommunerna är det Bollnäs som jobbar mest med 
kommersiella fastigheter. I både Söderhamn och Hudiksvall är det inte så många fastigheter 
som används i kommersiella syften. Hans Björkén, Hudiksvalls kommun, påpekar: ”Det 
finns en policy att förvalta lokaler som kommunen har i egen verksamhet, samt en 
skyldighet mot kommuninvånarna att jobba affärsmässigt med de tillgångar kommunen 
har.”  
 
Tekniska investeringar anpassar avgifterna efter hur investeringskostnaden påverkar 
budgeten i stort. Här, som på övriga förvaltningar, utgår man alltid från ett nollresultat vid 
budgetering. ”Det blir aldrig så i slutet av året. En kall vinter kräver mer olja, flera haverier 
ökar kostnaderna, och tvärtom”, berättar Mikael Strandberg, Bollnäs kommun. För att 
undvika höjningar av avgifter och återbetalningar till kunder efter varje årsresultat har man 
infört en resultatutjämningsfond. Tack vare det har taxorna fått en svag lutande kurva uppåt. 
Resultatutjämningsfonden är inte begränsad i år eller storlek. Ett eventuellt överskott kan 
inte överföras till en skattefinansierad verksamhet utan bokslutsårets resultat (+ eller -) hålls 
då i en internfond. Investeringar i kommersiella fastigheter är inte så känsliga då där 
förekommer både interna och externa hyror. 
 
Även i denna del anser jag att teori och praktik säger nästan samma sak. Det kan man förstå 
då detta är lagreglerat och måste följas. I fastigheter med interna hyror får alla tre kommuner 
ut självkostnadspriset. Dessutom tror jag att kommunerna på uppdrag av staten utför 
investeringar för allmän nytta.  
 
Trots att ekonomichefen i Hudiksvall säger att man inte kan ta ut självkostnaden då det 
gäller badhus och servicehus bör man inte glömma att dessa investeringar kraftigt 
subventioneras. Självkostnaden är det högsta priset som kommunen kan ta. Eftersom 
investeringarna nettoredovisas, dessa subventioner sänker bruttokostnaden, och kanske på 
nettot lyckas man ändå att få självkostnaden som det högsta priset.  
 
3.2.2 Kapitalkostnader  
Beräkningen av kapitalkostnaden är den viktigaste frågan vid bestämningen av 
självkostnaden. Kapitalkostnaden kan vara en väldigt stor post i kapitalintensiva 
verksamheter och vara mer än hälften av totalkostnaden.38 Kapitalkostnaden kan i korthet 
beskrivas som kostnader för att använda kapital. Kapitalkostnadens beståndsdelar i en 
skattefinansierad verksamhet är: förbrukningen av kapitalet (avskrivningen) och brukandet 
av kapitalet (räntan). I affärsmässiga verksamheter sker oftast finansieringen via banklån. 
Kapitalkostnadens beståndsdelar är då: amortering av lån och räntebetalning för lån. 
 
Kapitalkostnadens storlek beror på: investeringsutgiften, räntesatsen och den ekonomiska 
livslängden. Investeringsutgiftens fördelning över tiden kan se olika ut för olika 

                                                 
38 Yard, S., 2005, s 130  
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beräkningsmetoder. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet eller på 
nuanskaffningsvärdet. Vid beräkning av nuanskaffningsvärdet är inflationen medräknad i 
avskrivningen. Räntorna kan vara av två slag – reala och nominella. I den nominella räntan 
tas hänsyn till inflationen. Räntan kan baseras på bokfört restvärde, bruksvärde eller 
återstående skuld. 39  
 
Sambandet mellan nominell- och realränta uttrycks med följande formel: 
 

irirr rrn ∗++=  
 
där     rr  = den reala räntesatsen, 

          nr  = den nominella räntesatsen (bankränta)  

           i    = inflationen. 
            
Svenska kommunförbundet har utfärdat rekommendationer angående avskrivningstider och 
ränta. Att följa rekommenderade avskrivningstider är inte så viktigt då summan av 
kapitalkostnaderna inte påverkas utan bara kostnadsfördelningen över tiden. Angående 
räntan har det rekommenderats från kommunförbundets sida att det vid användning av N-
metoden tillämpas en ränta som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer. Detta 
innebär att det, i avgiftsfinansierade kommunala verksamheter, bara ingår riskfri ränta i 
självkostnaden. Kommunerna kan ta ut en högre ränta, om de har högre 
finansieringskostnader.40  
 
Den ekonomiska livslängden är oftast lika som avskrivningstiden fast i verkligheten kan det 
vara annorlunda. 
 
Det finns fem metoder för beräkning av kapitalkostnaden: 

• N-metoden (rak nominell metod): Beräkning av avskrivningar sker på anskaffnings-
värdet med användning av nominell räntesats. Räntan baseras på bokfört restvärde. 
Vid N-metoden är kapitalkostnaderna höga i början av livslängden och sjunker mot 
slutet. Metoden är förenlig med externredovisningens principer då avskrivningen 
görs på anskaffningsvärdet.  

 
• R-metoden (rak real metod, bruksvärdesmetoden): Beräkning av avskrivningar sker 

på nuanskaffningsvärdet med användning av reala räntesatser. Räntan baseras på 
bruksvärdet. Vid användning av denna metod är kapitalkostnadernas fördelning över 
tiden jämnare än med N-metoden. Metoden är inte förenlig med 
externredovisningens principer då avskrivningen görs på nuanskaffningsvärdet.  

 
• S-metoden (standardmetod) är en kombination av N- och R-metoderna då beräkning 

av avskrivningar sker på nuanskaffningsvärdet med användning av nominell 
räntesats. Räntan baseras på bokfört restvärde. På så sätt är inflationen beräknad två 
gånger i S-metoden. Kapitalkostnaderna är högre än i N- och R-metoden.  

 
• RA-metoden (reala annuitetmetoden): I denna metod beräknas först den reala 

kapitalkostnaden med hjälp av den reala räntesatsen i annuitetsfaktorn. Sedan 

                                                 
39 Brorström, B., m. fl., 2005, s 220 f 
40 Yard, S., 2005, s 131 f 



  20           

multipliceras kapitalkostnaden med investeringens anskaffningsvärde. Den reala 
kapitalkostnaden beräknad med denna metod är lika stor under hela livslängden. Om 
man vill beräkna nominell kapitalkostnad måste man räkna upp den reala kapital-
kostnaden med inflationen. Den nominella kapitalkostnaden beräknad på detta sätt är 
lägre i början av livslängden än på slutet. Vid uppdelning av kapitalkostnaden i ränta 
och amortering blir räntedelen störst i början av livslängden och amorteringsdelen 
störst i slutet. Denna metod rekommenderades av kommunförbundet i deras 
rekommendation från 1984.  

 
• NA-metoden (nominella annuitetsmetoden): Den enda skillnaden mellan den här 

metoden och RA-metoden är att beräkning av annuitetsfaktorn sker med hjälp av 
nominell ränta. Nominella kapitalkostnader är konstanta över hela livslängden.41 

 
I de första tre metoderna är kapitalkostnaden beräknad genom att man först beräknar 
avskrivningar och ränta att dessa sedan adderas ihop. Vid finansiering genom banklån kan 
kapitalkostnaden beräknas direkt som annuitetslån med användning av annuitetsfaktorn: 
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där r = räntesatsen, och 
      n = livslängden (amorteringstiden). 
 
I följande figur kan de acceptabla metoderna för beräkning av kapitalkostnader 
sammanfattas:  
 
Figur 3: Fyra (acceptabla) grundmetoder för beräkning av kapitalkostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Yard, S., 2005, s 131  
 
Varje kommun får välja själv vilken metod de ska använda. Det finns några urvalskriterier 
som kan hjälpa dem vid val av metod. Dessa kriterier är: kostnadsriktighet, tidsriktighet och 
begriplighet men man kan använda även andra kriterier.  
 

                                                 
41 Brorström, B., m. fl., 2005, s 221 ff 
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Kostnadsriktighet innebär att summan av de årliga kapitalkostnaderna skall vara lika med 
den ursprungliga investeringsutgiften eller nuvärdessumman och grundinvesteringen skall 
vara lika. Detta är viktigt då investerade pengar skall återbetalas inklusive inflation. Det 
finns två syner på återbetalning av investerade pengar – förmögenhetsbevarande och 
kapacitetsbevarande. Det förmögenhetsbevarande synsättet innebär att man återbetalar 
anskaffningsbeloppet. Det kapacitetsbevarande synsättet innebär att återbetalningarna även 
innehåller posten för prisförändringar så att man säkrar en återanskaffning i framtiden. 
Eftersom det kapacitetsbevarande synsättet och självkostnadsprincipen kolliderar vid 
avgiftsfinansiering är det förmögenhetsbevarande synsättet det rätta synsättet för 
kommunala verksamheter.42 N-, R-, RA- och NA-metoderna är kostnadsriktiga men inte S-
metoden på grund av att inflationen räknas två gånger och att kapitalkostnaderna blir för 
höga.43  
 
Med tidsriktighetskriteriet menas kopplingen mellan avskrivningsdelen i kapitalkostnaden 
och förbrukningen av investeringen. Man kan göra degressiva, linjära och progressiva 
avskrivningar av anläggningstillgångar. En degressiv avskrivning innebär att man gör stora 
avskrivningar i början av livslängden vilket gör att värdet på tillgångarna blir lägre. Detta 
görs av försiktighetsskäl samt på grund av det faktum att tillgångars värde oftast minskar 
mest i början av livslängden. Denna avskrivningsmetod anses vara mest tidsriktig.44 N-
metoden är mest tidsriktig då den innebär degressiv avskrivning. R- och S-metoderna 
innebär linjära och RA- och NA-metoderna innebär progressiva avskrivningar.45 
 
Begriplighetskriteriet ställer krav på att användarna kan förstå och tolka 
kapitalberäkningsmetoden. För kommunala verksamheter är det viktigt, utifrån 
demokratisynpunkt, att denna metod blir begriplig även för allmänheten. N-metoden anses 
vara den enda och den mest begripliga då den ansluter till gängse redovisningspraxis. Att 
avskrivningar baseras på anskaffningsvärden och att räntan beräknas på återstående skuld 
eller det bokförda restvärdet.46 Nackdelen med N-metoden är att kapitalkostnaden är högst i 
början av livslängden vilket kan vara investeringshämmande. I en avgiftsfinansierad 
verksamhet kan de höga kapitalkostnaderna orsaka att avgifterna motsvarar dem i början av 
livslängden. När kapitalkostnaderna sedan sjunker sänks inte avgifterna i samma 
utsträckning vilket strider mot den kommunala självkostnadsprincipen.47 
 
Nominell annuitetsmetod (NA-metod) och rak nominell metod (N-metod) är acceptabla 
metoder för kommunala verksamheter men den första är svårbegriplig.48 Många upplever att 
Svenska kommunförbundet, i sina rekommendationer från år 1996, indirekt förordar N-
metoden åt kommunerna. 
 
Vid intervjuerna framkommer att alla tre kommunerna tillämpar rak nominell metod vid 
beräkning av kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden beräknas på ursprungsvärdet och inte på 
återanskaffningsvärdet så det blir ett gap när man ska skaffa nytt. Alla investeringar har en 
avskrivningsdel och en intern ränta på anläggningsvärdet.  
 

                                                 
42 Svenska Kommunförbundet, 1996, s 13 f 
43 Brorström, B., m. fl., 2005, s 223 
44 Svenska Kommunförbundet, 1996, s 14 f 
45 Brorström, B., m.fl., 2005, s 223 
46 Svenska Kommunförbundet, 1996, s 18  
47 Brorström, B., m.fl., 2005, s 224 
48 Svenska Kommunförbundet, 1996, s 19 
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Man gör beräkningar på följande sätt: avskrivningar 3 % (på byggnader) + internränta 5 % = 
8 % av anläggningsvärdet som tas upp som kapitalkostnaden.  
 
När det gäller avskrivningstider tillämpas rekommendationerna från kommunförbundet. 
Avskrivningarna påbörjas så fort investeringen är tagen i anspråk. Ibland sker förskjutningar 
och då tas bara ränta under investeringsåret och avskrivningarna tas från och med året efter. 
”Tidigare var det vanligt med två års eftersläpningar. De flesta har snabbat på nu för att få 
kostnadsgenomslag”, berättar Ulf Sundberg, Bollnäs kommun. 
 
Internräntan varierar mellan åren, inte under åren och den är antagen av KF. Man är ganska 
försiktig med ändringar av räntesatser då dessa påverkar treårsbudgeten. I driftsbudgeten tas 
det hänsyn till inflationen men inte när man räknar ut kapitalkostnaden.  
 
Då man tar beslut om att investera betyder det även ja till driftskostnader på respektive 
förvaltning. Samtidigt när det redovisas en investeringskostnad måste man ha en driftskalkyl 
och långsiktiga konsekvenser på driftskostnader. ”Alla investeringar skrivs in i 
anläggningsregistret. Centralt i kommunen portioneras det ut ränta och avskrivningar till alla 
nämnder (lika för alla). I anläggningsregistret finns alla byggnader, maskiner och 
inventarier. Bokfört värde, ränta och avskrivningar redovisas en gång per månad”, berättar 
Lisbeth Sjödin, Söderhamns kommun.  
 
Vid affärsmässiga investeringar (vatten, värme, hyresfastigheter, industrifastigheter) kan 
kalkylräntan vara upplåningsränta eller annan ränta vilket bestäms i samråd med ekonomi-
chefen. ”Ränta på kapitalkostnaden sätts så att det finns marginal. Man brukar sätta upp 
räntan enligt lånesnitt utifrån låneportfölj”, berättar Ulf Sundberg, Bollnäs kommun.  
 
Kommunerna byter, nuförtiden, inte kalkylmetod under tillgångens avskrivningstid. ”Vi har 
bytt kalkylmetod enstaka gånger men det blev struligt i handläggningsregistret och därför 
försöker vi hålla den kvar”, avslutar Ulf Sundberg.  
 
Jag upplever detta område som det område som har mest rekommendationer från Kommun-
förbundet. Detta är ganska logiskt då kapitalkostnaderna har en central roll i 
investeringsbeslut, det är dessa kostnader som visar påverkan på driftsbudgeten framåt i 
tiden.  
 
De flesta kommuner i Sverige har, tror jag, precis som de tre undersökta kommuner valt  
N-metoden för beräkning av kapitalkostnader. Med tanke på att metoden är bäst på 
begriplighetskriterium förstår man valet bättre eftersom kommunerna har många anställda 
och det är viktigt att man kan föra ner rekommendationer i organisationen.  
 
3.2.3 Internhyror 
Då det gäller investeringar i fastigheter används intern hyra i stället för kapitalkostnader. Det 
finns olika organisationsmodeller med interna hyror.  
 
De två huvudsyftena med dessa modeller är: 

• att göra det möjligt för nyttjaren att påverka lokalkostnaden och på detta sätt vara 
intresserad av att minska sin efterfrågan på lokaler 
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• att göra det möjligt för fastighetsförvaltningen att bedriva drift och underhåll av 
fastigheterna på ett effektivt sätt49. 

 
Internhyresorganisation kan se ut på följande sätt:  
 
Figur 4: Organisation med interna hyror. 
 
                            

                                       Anslag Internhyra   
 

⇒                                                                                                                                                                                      ⇒⇒⇒⇒               
                            

⇓⇓⇓⇓    Kapitalkostnad 
 
                                                                                                            
 
 
Källa: Sjöberg, A., 1991, s 16  
 
Av intervjuerna att döma har alla tre kommunerna samma modell för interna hyror och den 
ser ut som i figuren ovan. Precis som anläggningsregister sköts även kapitalkostnader och 
interna hyror centralt. Kapitalkostnaden belastar fastighets- respektive den tekniska 
förvaltningen och den i sin tur belastar nyttjarna (olika förvaltningar) genom hyresuttaget.  
 
Internhyror är formade enligt självkostnadsprincipen och i dem ingår: kapitalkostnader, 
driftkostnader och kostnader för renoveringar och underhåll.  Som man kan se från själva 
syftena med organisationsmodellen med internhyror är optimering och effektivisering av 
investeringar väldigt viktiga. 
 
Jag tycker att även detta område är ganska styrd och att det inte finns utrymme på att göra 
saker på ett annat sätt.  
 
3.2.4 Riskhantering och osäkerhet 
I varje investeringskalkyl ingår olika parametrar såsom: grundinvestering, in- och 
utbetalningar, räntesats, livslängd och restvärde. Det är svårt att bestämma de flesta av dem 
och kalkylen beräknas under osäkerhet. Med osäkerhet menas svårigheter att på förhand se 
ett investeringsbesluts konsekvenser.50 En förutsättning för en förbättring av 
beslutsprocessen är att alla möjliga osäkerheter beaktas. Kalkylering anses vara en metod 
och en princip för riskhantering.  
 
Risk kan hanteras genom att:   

• skaffa bättre information om framtiden i förväg 
• förstärka ledningsmässiga, materiella och finansiella resurser, och på detta sätt bättre 

hantera framtiden, 
• överföra risker på andra parter51 
 

                                                 
49 Sjöberg, A., 1991, s 15 
50 Nilsson, S. Å., 1980, s 95 
51 Segelod, E., 1986, s 209 
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Risk kan även hanteras genom en känslighetsanalys. Känslighetsanalyser används vid 
investeringars lönsamhetsbedömningar. Dessa går ut på att beräkna hur mycket den mest 
osäkra faktorn får variera utan att lönsamheten blir otillfredsställande.52  
 
Då det görs värdering av investeringsalternativ pratas det ofta om välfärd. ”I ekonomiska 
sammanhang ses välfärd som ett samlat mått på enskilda individers nytta”53 Om två 
investeringar inte har samma förväntade kostnad men likadan förväntad nytta då väljs det 
billigaste alternativet som ger större förväntad välfärd. Detta alternativ kan vara så osäkert i 
kalkylen att osäkerheten efter ett tag resulterar i kostnader som överstiger det ursprungligen 
dyrare alternativet.54 
 
Ett sätt att göra säkrare bedömningar av alternativen är att använda sig av statistiska tester. 
Alternativet för statistiska tester är olika former av simulering.55 Det är onödigt att utföra 
statistiska tester om ett alternativ är överlägset de övriga i nivån av välfärd. Om nyttan i de 
olika alternativen är nästan lika kan man, med hjälp av statistiska tester, öka säkerheten i 
kalkylen och välja rätt. Dessa statistiska tester har en fördel gentemot känslighetsanalyser 
eftersom flera parametrar beaktas samtidigt och den totala osäkerheten i kalkylen blir 
mindre. I känslighetsanalyser beaktas en parameter i taget.56  
 
Ofta görs det enklare typer av känslighetsanalyser i samband med framtagandet av besluts-
underlaget. Kalkylperioden är lång i de stora investeringarna och tar man inte hänsyn till 
osäkerheter i kalkylen kan det medföra icke önskade konsekvenser i framtiden. Vid 
bedömning om man, inför ett investeringsbeslut, ska göra dessa riskanalyser eller inte bör 
man ställa kostnaden för det ökade kalkylarbetet mot kostnaden för ett felaktigt beslut.57 
 
Vid intervjun i Bollnäs framkommer det att vid känslighetsanalyser tittar de på vilka faktorer 
som kan komma att förändras (ränta, energipriser, elpriser, bränslepriser). Dessa analyser 
görs oftast genom att man testar räntans och avskrivningstidens förändringar mot påverkan 
på kostnader. Detta görs genom simuleringar i Excel-programmet.  
 
Respondenterna uppger att det inte jobbas mycket med riskhantering och känslighets-
analyser i en skattefinansierad verksamhet. Man anser att riskhantering är mera applicerad 
till privata investeringar. Kommunala investeringar är olönsamma och man måste utföra 
dem för att tillfredsställa behov i samhället. Vid byggnation av en skola är antalet elever 
osäkert men det finns prognoser på det (folkbokförings register). ”Marknadsvärdet på en 
färdigbyggd skola är noll kronor fast det kostar många miljoner kronor att bygga en sådan”, 
berättar Anders Svedman, Hudiksvalls kommun. 
 
Vid affärsmässiga investeringar är det viktigt att minska osäkerheter i hyresavtalet. För att 
lyckas med detta binds hyresgästen i avtalet på lång tid. Om man har räknat fel måste man 
anpassa budgeten i budgetramen eller försöka få mer pengar vilket inte är så lätt. Om en 
hyresgäst begär ombyggnation måste man titta på hur känslig hyresgästen är. Avtalet måste 
skrivas om och investeringskostnaden och räntan ingår i den nya hyran. Hyresgästen binds 
med kontraktet och går man ur tidigare får man lösa ett visst restvärde. 

                                                 
52 Nilsson, S. Å., 1980, s 96 
53 Andersson, M. B., 2004, s 26 
54 Ibid, s 57 f 
55 Ibid, s 57 
56 Ibid, s 76 
57 Ibid, s 165 
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På tekniska kontoret i Bollnäs upplever man att det ibland är ”spelreglerna” som är den 
största osäkerheten. Man vet inte om det som gäller idag kommer att gälla om två år. Hittills 
har de investerat 200 miljoner kronor i värmeverket och fortfarande vet de inte om det 
räcker. En del i det hela är anpassningen till EU-reglerna men också skatter på förbränning 
av avfall. Idag har man, på värmesidan, en differentierad skatt: producera bara värme - hög 
skatt; producera både värme och el - låg skatt.  
 
Jag anser att känslighetsanalyserna, som görs i Excel-programmet, duger gott och väl vid 
kommunala investeringar. Anledningen till det är att det kalkyleras mycket i 
investeringsbeslutsprocessen för att se om man har råd med investeringen eller inte. Även 
om man har tagit ett preliminärt beslut om att investera är processen inte avslutad eftersom 
prislappen på investeringen sätts först efter avslutade upphandlingar. Om den skiljer sig från 
det kalkylerade beloppet måste man ansöka om nya medel varpå man gör en ny bedömning i 
KS och KF och avgör om man har råd eller inte.  
 
Visserligen är det väldigt många faktorer som är osäkra vid kommunala investeringar men 
jag själv ser inte hur man skulle kunna påverka dem. Nya regler och skatter är externa 
faktorer som snabbt förändras och man kan inte förebygga dem. Att jobba mera med 
känslighetsanalyser eller införa statistiska tester för bedömning av alternativen skulle kännas 
helt meningslöst då kostnaderna för att göra detta kanske skulle äventyra själva 
investeringen. 
 

3.3 Avvikelser 
I början av detta avsnitt tar jag upp en av de, enligt min uppfattning, viktigaste delar i 
kommunala investeringar. Dess påverkan på investeringsutgifterna förklaras i slutet av 
avsnittet.  
 
3.3.1 Upphandlingar 
Idag utförs en stor del av arbetet, i kommunala verksamheter, av externa utförare. I samband 
med avreglering och ökad konkurrens på marknaden var man tvungen att ställa upp regler 
för upphandlingar.  
 
Utöver EG-rätten är följande tre lagar viktigast vid offentlig upphandling i Sverige: 

• Konkurrenslag (1993:20)  
• Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 

upphandling 
• Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). 

 
LOU:s bestämmelser om tillvägagångssättet, såsom annonsering i tidningar och tidsfrister, 
är tvingande för alla upphandlingar med tröskelvärden som är över 1,7 miljoner kronor för 
varor och tjänster och cirka 43,2 miljoner kronor för byggentreprenader. Då upphandlingens 
värde understiger dessa belopp sker upphandling genom så kallad ”förenklad upphandling”. 
Om man inte följer lagens bestämmelser, oavsett upphandlingens värde, finns det risk att 
upphandlingen måste göras om eller att man måste betala skadestånd till någon eller några 
av anbudsgivarna.  
 
Utgångspunkten i upphandlingar är affärsmässighet och utnyttjande av konkurrens-
möjligheter. Då det handlar om upphandlingar som överstiger tröskelvärdena måste det 
finnas minst fem anbudsgivare. För en förenklad upphandling finns inga regler om antalet 
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anbudsgivare men det är vanligt att minst tre anbudsgivare skall vara med. Vid 
direktupphandling krävs inte något skriftligt anbud.58 
 
Man tror att effektivare upphandlingar kan spara cirka 10 % av kostnaderna. LOU har hittills 
ändrats två gånger, 1996-07-01 och 1998-01-01. De senaste ändringarna gjordes för att 
anpassa LOU till upphandlingsdirektiven. Man behöver nu inte välja det billigaste 
alternativet, utan man kan välja det mest fördelaktiga alternativet.59 
 
Utvärdering av anbudsgivare och anbud sker i två steg: 
1) kontrollera anbudsgivarnas lämplighet 
2) val av det bästa anbudet.60 
 
Ibland kan man kringgå upphandlingsreglerna. I sådana fall, om upphandlingens värde är 
lågt eller om det finns synnerliga skäl, vänder man sig direkt till leverantören. Med 
synnerliga skäl menas brådska orsakad av omständigheter och som inte beror på den 
upphandlande enheten. Om det finns flera upphandlande enheter bör det finnas riktlinjer för 
direktupphandling fastställda av kommunfullmäktige på grund av kraven på 
likabehandling.61  
 
I sekretesslagen finns bestämmelsen om offentlighetsprincipen, vilken gäller för alla 
kommunala verksamheter. Om kommunala verksamheter vägrar att lämna ut offentliga 
handlingar kan man överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Samma princip gäller 
inte vid slutna villkor i avtalen utan där gäller sekretess i fem år i kommunala 
affärsverksamheter.62 
 
Precis som självkostnadsprincipen kolliderar med konkurrenslagen gör LOU det med 
konkurrenslagen. Det är, enligt LOU, tillåtet att flera mindre leverantörer lämnar ett 
gemensamt anbud och förhandlar vilket, i vissa situationer, är förbjudet enligt 
konkurrenslagen.63 
 
Upphandlingar påbörjas, enligt intervjuerna, genom att det i ett första skede skickas ut en 
förfrågan (offert) och att man vill ha in anbud. Det finns flera villkor för entreprenörerna. 
Hur pass bra de uppfyller dessa villkor bedöms i två faser efter att de har lämnat in ett 
anbud:  

• kvalificeringsfasen (man får inte vara aktuell för utmätning hos Kronofogden)  
• värderingsfasen (pris och kvalité)  

 
Har man inte svarat på förfrågan tas man inte med. Det är inte alltid så att det billigaste 
alternativet väljs. Priset är den största delen (upp till 75 %, vid tekniska projekt mer än 50 
%) men inte den enda. Övriga villkor är: kompetens, referenser, miljö, m.m. Om staten går 
med stimulansbidrag då drivs anbuden upp. Vid konkurrens är det samma sak, priserna 
stiger då det byggs mycket. Det är olika antal entreprenörer som tävlar om jobben men det är 
inte alltid samma som får jobbet.  
 

                                                 
58 Löfving, C. & Setterlid, R., 1998, s 108 
59 Ibid, s 13 ff 
60 Ibid, s 100 
61 Ibid, s 56 
62 Ibid, s 84 
63 Norberg, L., m. fl., 1999, s 31  
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I vissa lägen går man förbi offentliga upphandlingar. Vid haveri eller om det inte finns 
någon konkurrens på marknaden krävs det kortare tid för utförande och det är direkt 
upphandling som gäller. Dessa upphandlingar förekommer också vid anskaffning av tjänster 
på upp till fyra basbelopp och vid inköp av mindre grejer på upp till två basbelopp. I övrigt 
är man skyldig att följa LOU. 
 
Upphandlingarna är inte ett helt problemfritt område. Det finns några fallgropar med dem 
som måste beaktas. En av dem är att man måste bli duktig på att fråga och precisera sina 
önskemål. Ibland skriver man på avtal om totalentreprenad och har man inte frågat betalas 
det extra utifrån tidigare prislista. 
 
LOU upplevs på både gott och ont. ”Det finns risker med stora upphandlingar att man får 
överklagan på upphandlingen som gör att projektet blir försenat och det finns en risk att vi 
får betala vite till någon som känner sig fel fördelad vid upphandlingen. Det är känsligt och 
där kan man förlora pengar. Projekten försenas och det finns en risk att priserna går upp”, 
uppger Hans Björkén, Hudiksvalls kommun. 
 
Även i Bollnäs upplever man nackdelar med upphandlingar. Varuinköp för alla tre 
kommunerna sköts via ”Inköp Hälsingland”. ”Det är mycket prisfixering och svårt att 
precisera kvalité i mätbara termer. Man beställer stora volymer och lokala företag kan inte 
lägga anbud vilket leder till minskad sysselsättning. Hyran på lokaler måste på sikt sänkas 
vilket är ett ”moment 22”. Vi måste följa lagen om offentliga upphandlingar men är dåliga 
på att styra den mot mindre enheter och lokala leverantörer ”, berättar Ulf Sundberg. 
 
Jag tycker att den här ”prissättningsfasen” är ett komplext område där lagar och principer, 
som måste följas, blandas. Det finns också gamla ingångna kommunala åtaganden från förr i 
tiden som inte upplevs som den bästa lösningen nu. Skickligheten och kunskapen hos de 
anställda i kommunen är avgörande vid förhandlingar med anbudsgivare.  
 
Jag tycker att det verkar som om offentlighetsprincipen sätter käppar i hjulet vilket leder till 
att upphandlingarna idag inte är effektiva. Detta på grund av att det finns en möjlighet för 
entreprenörerna att få reda på det budgeterade beloppet bakvägen, vilket jag återkommer till 
längre fram i texten. 
 
3.3.2 Uppföljning av investeringar 
Det är viktigt att ännu en gång nämna att kommunala projekt genomförs trots att det inte 
finns någon lönsamhet i dem. Det finns inte heller någon marknad för dem och därför är det 
svårt att hitta relevanta mått för utvärdering.64 
 
Varje investering bör ändå följas upp och avvikelserna analyseras. Med kostnadsavvikelse 
menas att kostnaden vid uppföljningen av projektet är högre eller lägre än den kalkyl som 
ligger till grund för investeringsbeslutet. Denna kalkyl är ändå inte den första och avvikelsen 
mot den allra första kalkylen är troligtvis ännu större då kostnader tenderar att bli högre med 
tiden. Ett skäl till uppkomsten av avvikelser är att den första kalkylen är en ganska grov 
beräkning. Ibland kan det vara så att man sätter upp ett belopp bara för att utreda idén och att 
det senare visar sig att det finns utgifter som man inte har räknade med i den första kalkylen. 
När projektet har påbörjats görs regelbundna kostnadsuppföljningar och redovisningar till 
politikerna. Avvikelserna visar sig oftast i början av ett påbörjat projekt. När en del av 

                                                 
64 Segelod, E., 1986, s 144 f 
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projektet är genomfört får man en klarare bild av slutkostnaden. Slutkostnaden kan förändras 
men satsar man mer på projektering, i förväg, kan denna osäkerhet reduceras något.65  
 
Ett annat sätt att minska osäkerheten i kalkylen är att införa en post för oförutsedda utgifter. 
Det är vanligt att man har cirka tio procent av totala investeringsutgiften i posten för 
oförutsedda utgifter, men den varierar från fall till fall.66  
 
Om det visar sig att slutkostnaden kommer att bli högre än budgeterat belopp måste man gå 
till kommunfullmäktige för ett nytt beslut. De kan då: stoppa projektet, hitta billigare 
lösningar, besluta om ny start i framtiden och bevilja mera pengar eller omfördela i 
investeringsbudgeten. Vilket alternativ de tar beror helt och hållet på kommunens 
ekonomi.67 
 
En förklaring till avvikelser är individerna. Människor är överoptimistiska (optimistic bias) 
och underskattar den tid och de kostnader som krävs för att utföra projektet. Hit hör också 
långsamheten hos beslutsfattarna att anamma ny information i syfte att försöka värdera saker 
på ett annat sätt.68 
 
En annan förklaring till avvikelser är organisering av projekt och resursallokering. Vid en 
begränsad budget, kommer troligtvis det alternativ vars investeringsutgift har underskattats 
att beviljas före det som överskattats. Saknar man kompetens för att utvärdera anbuden, vid 
offentliga upphandlingar, är risken stor att man tar det anbud som, medvetet eller omedvetet, 
är för lågt. Om kommunen har decentraliserat organisationen är det till nackdel då en person 
som bara ibland jobbar med kalkyler kan vara sämre på det än en som jobbar med det hela 
sin arbetstid. Därför anlitas ibland konsultföretag då de har tillgång till aktuella 
kostnadsdata.69 
 
Små projekt avviker mer i sina kostnader än stora projekt. En förklaring till det är att en 
projektledning som anlitas i stora projekt är mer erfaren och att stora projekt delas upp i 
många delprojekt. Vissa delprojekt avviker uppåt och vissa neråt så att de tar ut varandra när 
de ingår i ett stort projekt.70 ”I tekniktunga verksamheter dominerade av personal med 
teknisk bakgrund och med en framträdande yrkesstolthet har detta ibland medfört onödigt 
hög kvalitet och onödigt höga kostnader”.71 
 
Avvikelser kan även förekomma om man tar ekonomiskt felaktiga beslut. Orsaker till dem 
är: 

• restriktioner (resursbegränsningar för att kunna ta ett värdemaximerande beslut), 
• målkonflikter (ledningens handlingar är inte alltid i företagets bästa intresse) 
• beteendebaserade problem (investeringsbeslut baseras systematiskt på irrelevant 

information, eller relevant information feltolkas). 72 
 

                                                 
65 Segelod, E., 2005, s 179 
66 Ibid, s 171 f 
67 Segelod, E., 1986, s 150 
68 Segelod, E., 2005, s 179 
69 Ibid, s 181 ff 
70 Ibid, s 175  
71 Yard, S., 2005, s 128 f 
72 Hamberg, M., 2005, s 34 
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Angående uppföljningar skiljer sig de tre kommunerna något från varandra. Skillnaderna är 
mestadels hur ofta och hur systematiskt man gör dessa uppföljningar. 
 
Uppföljning av investeringar i Söderhamn sker vid 4 tillfällen (i april, augusti, oktober och 
december) per år. Man tittar då på innevarande års: budget, kostnader, prognos och 
avvikelser. Avvikelserna förklaras av varje förvaltning men oftast från den tekniska 
förvaltningen. Projekten skall alltid återredovisas till KS och KF, dels i en delårsrapport och 
även i en slutrapport med förklaringar (vid stora investeringar). 
 
Uppföljning av investeringar i Bollnäs kommun sker inte systematisk alla gånger. 
Avvikelser rapporteras fortlöpande till KS vid varje beslutsgenomgång. Man har märkt att 
investeringar vid ombyggnad av äldre fastigheter blir dyrare och vid upphandlingar måste 
man ha klausul. Det är också flera tillfällen då investeringarna upparbetas i budgeten. ”Alla 
investeringar som inte är upparbetade vid årets slut tar vi nytt beslut om i tilläggsbudgeten 
på våren”, förklarar Ulf Sundberg.  
 
Uppföljning av investeringar i Hudiksvalls kommun sker inte regelbundet. Tidigare har de 
gjort uppföljningar till KS av alla större objekt och man visste alla avvikelser i detalj. 
Numera görs ibland uppföljningar av stora objekt. Så har hänt vid byggandet av gymnasie-
skolan som kostade 150 miljoner kronor och rapporterades månadsvis i ett och ett halvt års 
tid. 
 
Gemensamt för kommunerna, framkommer det vid intervjuerna, är att de ibland får statliga 
bidrag eller EU-bidrag till investeringar. I sådana fall avskrivs det på netto dvs. man drar av 
bidragsbelopp från bruttoinvesteringsutgiften och gör avskrivningar på resterande belopp. 
Ett annat sätt är att ”ta upp bidraget som en förutbetald intäkt som periodiseras över 
tillgångens nyttjandeperiod”. Tolkning av delen om anskaffningsvärde för 
anläggningstillgångar i Kommunal redovisningslagen hänvisar till Redovisningsrådets 
rekommendation nr 28, Statliga stöd73. I rekommendationens sjunde punkt står det att man 
inte skall redovisa statliga bidrag i balans- och resultaträkningen innan det föreligger en 
säkerhet och att villkoren för bidraget är uppfyllda och att bidragen kommer att erhållas74.  
 
Ingen av kommunerna har märkt att investeringarna blir dyrare där majoriteten av 
tjänstemän har teknisk utbildning. Däremot är investeringar där det krävs teknisk utrustning 
dyrare då det är viktigt att man har bra utrustning. Ett exempel på en sådan investering är en 
brandstation. 
 
I alla tre kommunerna upplevs att det oftast blir dyrare, än man har tänkt sig från början, när 
man bygger om. Kalkylen kan även vara fel om man måste förbättra marken innan man 
bygger. På infrastrukturssidan vet man att prisnivåer och kalkylerna stämmer ganska bra. 
Vid kalkyleringen räknas även en post för oförutsedda utgifter med. Vid ombyggnationer är 
denna post mellan 10 – 25 % och vid nybyggnation mellan 5 – 10 %.  
 
Ibland begär man budgetoffert i samband med kalkylering (en grov kalkyl från specialister). 
Slutliga svar angående investeringsutgiften har man inte förrän man har fått och accepterat 
anbuden och man kör i gång med projektet. Om priset i anbudet är större än man har i 
kalkylen måste man gå upp för ett nytt beslut. 
 
                                                 
73 Brorström, B., m.fl., 2003, s 80 
74 FAR, 2004, s 1241 
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Enligt min uppfattning kan orsakerna till avvikelser, nämnda vid intervjuerna (bortsett från 
prisförändringar), delas upp i tre grupper:  

• marks och fastigheters ”tekniska fel”,   
• individer, samt 
• ”systemfel.”    

 
I den första gruppen är de vanligaste avvikelserna att man måste göra förbättringar i 
markarbetet (slå ner pålar i marken för att förstärka grunden eller sanering av asbest). Hit 
hör också olika överraskningar då man saknar byggnadsplan för gamla hus. I sådana fall vet 
man inte var ledningarna ligger, vilket material man har haft då man byggde och liknande.  
 
Den andra gruppen vill jag dela upp ytterligare i icke avsiktliga och avsiktliga ”individuella 
fel”. 
 
Icke avsiktliga fel uppstår oftast vid nybyggnation av objekt som inte byggs så ofta. Ett bra 
exempel på ett sådant är byggnationen av bowlingshallen i Söderhamn. När allt var klart och 
folk började bowla upptäcktes det att det ekar så mycket att det inte går att vara inne. För att 
lösa problemet var kommunen tvungen att isolera taket.  
 
Avsiktliga individuella fel uppstår om en individ är för optimistisk vid kalkylering och 
räknar med någonting som inte skall räknas med. Det har hänt i Bollnäs att man har räknat 
med ett statligt bidrag som uteblev. Den totala kostnaden för hela projektet blir inte större 
men det blir dyrare för kommun. Anledningen till att jag klassar denna avvikelse som 
avsiktlig är att det finns klara rekommendationer från Redovisningsrådet om när man ska 
redovisa statliga bidrag och det är ännu värre om det görs i beslutsfasen, tycker jag. Att 
investeringsbidrag tas upp vid kalkyleringar förekommer även i Söderhamn, men inte i 
Hudiksvall, framkommer vid telefonintervjuerna.  
 
Den sista gruppen, ”systemfel” uppstår på grund av rådande regler för offentliga 
verksamheter. Hit räknar jag den ovan nämnda offentlighetsprincipen. Vid uppföljningen av 
investeringen på ett av de senaste projekten i Söderhamn visade uppföljningen ingen 
avvikelse dvs. det kostade lika mycket som budgeterat. Bedömningen från kommunen var 
att projektet kunde ha kostat cirka 15 % mindre. Orsaken, till att budgeterat belopp och 
utgiftskostnaden var lika stora tror man, var att entreprenörerna kanske har fått reda på 
budgeterat belopp via ”Svensk Byggfakta” och lagt sitt anbud på denna nivå.   
 
De anställda på ovan nämnda företag ringer och ställer detaljerade frågor om hur mycket 
man investerar och i vilka objekt. Det publiceras i byggbranschens olika tidningar och 
tidskrifter samt på Internet. Detta upplevs som en nackdel för kommunen och Söderhamns 
kommun har börjat minska informationen kring budgeten så att man endast redovisar en 
klumpsumma för alla investeringar och inte enskilda investeringar. ”Vissa investeringar har 
blivit dyrare och vissa billigare, men så ska det vara”, uppger Malin Fridh.  
 
I Bollnäs kommun har man hört snacket men man har tänkt att antingen har man bedömt rätt 
eller så har entreprenörerna har satt priserna utifrån budgeten. Hittills är ingenting gjort men 
det finns funderingar om att slopa investeringsbudgeten i den vanliga budgetprocessen. ”Det 
finns risk att man på ”bakvägen” får reda på var man ska lägga sig. Underbudgetering i 
första omgången är kanske en lösning”, funderar Ulf Sundberg.  
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I Hudiksvalls kommun klumpas summan för investeringarna på gatusidan ihop. Man tror 
inte att entreprenörerna kan gå den vägen då det inte är bara byggkostnaden som ligger i 
anslaget utan även många kringkostnader (projektering, upptagning, besiktning). ”Det finns 
de som är rädda för att ett budgeterat anslag, för ett visst objekt, ska styra entreprenaden 
men vi ser det inte så. Det är inte så tydligt att man kan säga att det är så”, uppger Hans 
Björkén.  
 
Här tycker jag att det visar sig ännu en gång att de knappa resurserna initierar nya arbetssätt 
inom kommunen. Att göra systematiska uppföljningar och analysera varför inte kostnaden 
avviker från budgeten är ett steg längre i problemlösningsprocessen. Enligt min uppfattning 
skulle inte offentlighetsprincipen gälla för investeringsbudgeten. 
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4 REFLEKTIONER 
I den här delen kommer jag att skriva de avslutande kommentarerna om kopplingen mellan 
metod, teori, empiri, förslag till förbättringar och förslag till fortsatta studier. 
 

4.1 Kopplingen mellan metod, teori och empiri 
Inledningsvis vill jag säga att jag är medveten om att uppsatsen hade kunnat se annorlunda 
ut om någon annan hade gjort undersökningen. Det är många parametrar som återspeglar sig 
i en färdig uppsats och gör man dem på ett annat sätt då får man ett annat resultat. Man hade 
kunnat ställa andra frågor, tolka svaren och strukturera uppsatsen på ett annorlunda sätt. Det 
är också ett personligt val, vilka teorier man väljer till uppsatsen. Vet man vilka personer 
man ska intervjua underlättar det arbetet. Man bör också vara medveten om att öppna frågor 
kan vara känsliga och ge olika svar beroende på respondenternas intresse av att ge 
uttömmande svar eller inte. Någon annan skulle kanske smalna av området och gå mer på 
djupet i sina undersökningar. 
 
Hade jag valt den kvantitativa undersökningsmetoden skulle uppsatsen vara mer styrd från 
min sida. Då frågorna i enkäten inte skulle vara öppna som vid intervjuerna. Man skulle då 
beakta andra kvalitetskriterier som ställs på en uppsats såsom validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Uppsatsen skulle redovisas enligt ”trattmodellen” vilket är den mest 
lämpliga för uppsatser med den kvantitativa undersökningsmetoden.  
 
Jag tror inte att resultatet av undersökningarna skulle vara så annorlunda om någon annan 
hade gjort dem i samma kommuner med 2004 som basår. Det som skulle skilja åt är 
utformningen av frågorna och tolkningarna av svaren. Möjligen skulle det finnas en skillnad 
i hur man strukturerar sitt arbete, på ett integrerat sätt som jag eller enligt ”trattmodellen”. 
Trots att man får kännedom om hur arbetet med kommunala investeringar ser ut tror jag inte 
att det går att generalisera svaren så att de gäller alla kommuner. Om man lägger till ett 
tidsperspektiv på uppsatsen börjar vissa delar redan bli inaktuella. Dessa delar är 
investeringsvolymen samt kommunernas finansiella ställning. 
 
Den största skillnaden, som jag kan se, mellan de undersökta kommunerna är deras 
ekonomiska förutsättningar. Bolagisering har skett i olika delar av dessa tre kommuner så att 
det är svårt att göra en fullständig jämförelse mellan dem på kort tid.  
                                                                                                                    
Det finns tydliga rekommendationer från kommunförbundet angående arbete med 
investeringar men kommunerna har anpassat dem till sina förhållanden. Även det politiska 
styret i respektive kommun influerar styrningen av investeringar. Här menar jag framförallt 
budgeteringen av pengarna för affärslokaler i Bollnäs. Man ser från intervjuerna att 
etablerings- och sysselsättningsfrågor tas på allvar där.  
 
Syften med min uppsats är att beskriva och förstå investeringsbeslutsprocessen i kommunala 
verksamheter, föreslå förbättringar samt ge svar på följande frågor: 
- Hur styrs investeringsbeslut i kommunala verksamheter? 
- Vad beaktas i samband med kalkyleringar? 
- Vad beror kostnadsavvikelserna på? 
 
Intervjuerna i de tre kommunerna visar att det inte finns meningsskiljaktigheter om vad en 
investering är. Ändå hanterar dessa tre kommuner investeringar på lite olika sätt. Om man 
tittar på faser i investeringsbeslutsprocessen kan man undra varför dessa faser ser ut på detta 
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sätt. Svar på den fråga, tror jag, är att dessa faser följer budgetprocessen i en kommun. 
Intervjuerna visar att Söderhamns och Bollnäs kommun har både drifts- och 
investeringsbudget. Detta är inte fallet med Hudiksvalls kommun som har koncentrerat sig 
enbart på driftsbudget.  
 
Måste man budgetera över huvud taget och måste det finnas flera budgetar? För att få svar 
på det måste man förstå vad en budget egentligen är och vem som ansvarar för att den ska 
upprättas. Budgeten utgör huvudstyrinstrumentet i en kommun, enligt min uppfattning. I den 
ingår kvantitativa uppgifter så som finansiella tal. Direkt ansvar för budgets upprättande och 
uppföljning har KF. Bestämmelsen om detta hittar man i någon av de första paragraferna i 
kommunallagen. Det är också KF som ger i uppdrag att skriva och sedan accepterar 
riktlinjer om hur vissa saker skall hanteras samt acceptera delegationsordning. KF 
bestämmer också om det ska finnas både drifts- och investeringsbudget eller bara 
driftsbudget. 
  
Jag anser att ekonomiska förutsättningarna och kommunens riktlinjer har ett direkt samband, 
vilket även mina undersökningar i de tre kommunerna bekräftar. Hudiksvalls kommun har 
den mest stabila ekonomin, de till och med placerar sina pengar. Volymen på 
investeringarna är de högst av dessa tre kommuner. Hudiksvalls kommun har inga skriftliga 
riktlinjer och det är bara driftbudget de hade att koncentrerat sig på. Befogenheterna till 
chefer är väldigt generösa. Bollnäs kommun har en bra ekonomi och stabil volym på 
investeringar. De har riktlinjer men de verkar inte vara så detaljerade som i Söderhamns 
kommun. Bollnäs kommuns befogenheter till chefer hamnar i mitten av dessa tre 
kommuner. Söderhamns kommun har sämst ekonomi av dessa tre kommuner och mest 
detaljerade riktlinjer för hantering av investeringar. Befogenheterna till chefer ligger lägst av 
dessa tre kommuner.  
 
Vill man analysera vilket sätt som är bäst och sämst, vad är fel och vad är rätt, blir det svårt. 
Jag är övertygad om att slutsatsen skulle vara i Gillis Herlitz anda ”ingenting är fel, det är 
bara annorlunda”. Talesättet: ”Det finns ingen ont som inte har någonting gott med sig” 
visar sig gälla i Söderhamns kommuns fall. Den dåliga ekonomin har påverkat arbetet på 
alla nivåer samt i kommunens organisation. Man var tvungen att vända på varje krona och 
kolla om den ska sparas eller spenderas. Söderhamns kommun har centraliserat alla 
ekonomer till en ledningsstab. Detta har åtminstone gett sina fördelar i jämförelsen med 
Bollnäs och Hudiksvalls kommun när det gäller investeringar. Dessa fördelar är enligt min 
uppfattning en total kontroll på kostnader och information i företaget. På sikt kan det komma 
att vända negativa trenden med underskottet och öka volymen på investeringar.  
 
Delen med kalkyleringar upplever jag som ”den är som den är”. Jag tror att det är svårt att 
göra någonting annorlunda då de flesta av metoder för beräkning av kapitalkostnader 
”faller” på urvalskriterier. Kvar blir, av Kommunförbundet, rekommenderad rak nominell 
metod (N-metod). Byte av dessa metoder orsakar också problem i anläggningsregistret har 
det visat sig i Bollnäs kommun vilket överensstämmer med teorierna på området. Enda 
förändring som jag tror skulle vara möjlig i denna del är vid riskhanteringen är om man 
skulle vid dyrare investeringsprojekt utföra statistiska tester. Detta är som jag nämnde 
tidigare resurskrävande och det känns en aning meningslöst då det gäller kommunala 
investeringar. 
 
Upphandlingar lagstadgades då man trodde att effektivare upphandlingar kan spara cirka tio 
procent av kostnader. Undersökningarna i alla tre kommuner visar att priset är den största 
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delen med inte den enda vid valet av entreprenörer som ska utföra jobbet. Det sägs också att 
priserna i byggbranschen är väl kända. Vid byggnadsprojekt budgeteras en post för 
oförutsedda utgifter som inte är så liten. 10 – 25 % vid ombyggnationer och 5 – 10 % vid 
nybyggnationer framkommer det vid intervjuer. En spontan fråga på detta är: Varför 
överbudgeterar kommuner sina projekt? Med tanke på vilka befogenheter ekonomicheferna 
och förvaltningscheferna har tror jag inte att investeringarna överbudgeteras. Jag tror snarare 
att denna post och chefernas befogenheter hjälper till att man slipper gå tillbaka till KF och 
ansöka om mera pengar. Hade man inte haft post till oförutsedda utgifter skulle man kanske 
behöva gå till KF även när det handlar om några tusen kronor som inte är budgeterade till 
investeringsprojekt. 
 
Det som är oroväckande är att det dyker upp nya aktörer på marknaden och att man med 
undantag för Söderhamn, inte analyserar deras påverkan på verksamheten. Dessa aktörer 
tillhandahåller tjänster för byggbranschen genom att ta reda på hur mycket som är 
budgeterat. Detta leder, enligt min uppfattning, till att det ursprungliga sparsyftet med 
offentliga upphandlingar går förlorat.  
 
Man ska inte glömma bort att den mest effektiva marknaden, enligt hypotesen om 
detsamma, är den där man har insider information. Tack vare offentlighetsprincipen är detta 
fallet med entreprenörerna som beställer tjänster från företaget ”Svensk Byggfakta”. 
 
Ur skattebetalarnas perspektiv är detta oacceptabelt och man borde kanske via 
kommunförbundet påbörja en diskussion som kan initiera en utredning i alla kommuner om 
offentlighetsprincipen ska gälla investeringsbudgeten eller inte. Jag tror inte att en enda 
skattebetalare i Sverige skulle tycka det. 
 
Jag anser att det är viktigt att lyfta upp både det som jag tycker är bra och det som är mindre 
bra i dessa tre kommuner. Enligt min uppfattning har man i Bollnäs tagit nyetableringar på 
allvar genom att ha tio miljoner kronor budgeterade till ändamålet. Detta är positivt då det 
skapar nya jobb, stoppar utflyttning från kommunen och genererar inkomster till kommunen 
i form av generella statsbidrag. Hudiksvalls kommun har bra ekonomi och man är nöjd att 
investeringarna ryms i driftbudgeten. Söderhamn har det mest intensiva arbetet med 
investeringar och krav att få ekonomi i balans. Detta påverkar även kommuns organisation. 
Detta är positivt, enligt min uppfattning, då man blir kostnadsmedveten.  
 
Nackdelen i Hudiksvalls och Bollnäs kommun är, enligt mig, utplaceringar av ekonomer. 
Jag tror att detta gör dem sårbara då det är möjligt att ringa till olika personer som är 
inblandade i investeringsprocessen och man kan på så vis få uppgifter på hur mycket som är 
budgeterat till vilken projekt. Hudiksvalls kommuns exponering är lite mindre än Bollnäs 
kommuns då det i driftbudgeten ingår mera poster. Det som jag tycker är mindre bra i 
Söderhamns kommun är styrningssättet av investeringsbeslutsprocessen som på grund av att 
de hämmar initiativförmåga hos anställda kan orsaka att de söker sig vidare. Detta kan 
förhoppningsvis förändras med bättre ekonomi till resultatstyrning.   
 
Allt som jag har nämnt ovan vad det gäller investeringsbeslutsprocessen är inte bara viktigt 
att anpassa till kommunens ekonomiska förutsättningar utan även till omgivningen. Tar man 
hand om alla bitarna som man skulle är jag övertygad att det främjar bättre resursfördelning 
i en kommun och på så vis får man pengarna att räcka längre. Ideal kommunen, enligt min 
uppfattning, skulle vara att den har en bra ekonomi som i Hudiksvall, beaktande av 
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etablerings- och sysselsättningsfrågor som i Bollnäs och kommuns organisation och analys 
av investeringar som i Söderhamn.  
 
Jag hoppas att jag har beskrivit investeringsbeslutsprocessen på ett intressant och 
lättförståeligt sätt. Jag tycker att jag har uppfyllt mina syften med uppsatsen och även 
övertygat mina läsare om detta genom att besvara ovan nämnda frågor. Avslutningsvis vill 
jag uppfylla sista syftet med uppsatsen genom att ge förslag till förbättringar och till fortsatta 
studier. 

 
4.2 Förslag till förbättringar 
Det finns två saker som jag tycker kan förbättras i den kommunala 
investeringsbeslutsprocessen: 
- Räkna inte med investeringsbidrag i kalkyleringsfasen! Eftersom man inte skall redovisa 

statliga bidrag i balans- och resultaträkningen innan det föreligger en säkerhet att 
villkoren för bidraget är uppfyllda och att bidragen kommer att erhållas bör man heller 
inte ta upp den vid kalkyleringen i beslutsfasen. Om man gör så kan resultatet bli att man 
tar felaktiga beslut då det grundar sig på ett mindre belopp än vad projektet kommer att 
kosta kommunen.   

- Gör regelbundna uppföljningar av avvikelser! Trots att det krävs mer arbete kan nyttan 
vara större än kostnaderna då investeringarna ofta gäller stora summor pengar. 

 

4.3 Förslag till fortsatta studier 
I stort sett kan man forska vidare inom många delar av investeringsbeslutsprocessen som till 
exempel: investeringsbudget, internhyror, självkostnadsprincipen, investeringskalkyler och 
dylikt. Man kan även göra en jämförande uppsats mellan kommunala verksamheter och 
industriföretag eller göra en undersökning utifrån olika perspektiv.  
 
Det som jag tycker att skulle vara mest intressant är att forska i investeringskalkyler och 
avvikelser i alla svenska kommuner. En liknande undersökning, fast i jämförelse med 
industriföretag, gjorde Segelod i sin doktorsavhandling 1986. Det skulle vara intressant att 
se hur mycket som har förändrats i arbetet med investeringar på dessa tjugo år. 
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                                                                      Bilaga 1 

 
Följande frågor kommer att ställas vid intervjun: 
 
- Vad är en investering?  
- Vilka typer av investeringar förekommer hos er? 
- Vilka faktorer/bestämmelser styr investeringsbeslutsprocessen? 
- Hur många delar finns i beslutsprocessen och hur lång tid tar var och en av dem? 
- Vilka problem/målkonflikter finns i beslutprocessen? 
- Vilka skriftliga investeringsrutiner ni har? 
- Hur hanterar ni risk och osäkerhet vid investeringsbedömningar?  
- Vilken/vilka kalkylmetod använder ni? 
- Hur beräknar ni kapitalkostnad? 
- På vilket sätt jobbar ni med uppföljning och utvärdering av investeringar?  
- Hur mäts påverkan på årskostnaderna?  
- Hur ser organisationen ut kring investeringsprojekt? 
- Hur budgeteras pengarna till investeringar?  
- På vilket sätt väljs den ut som ska utföra arbete?  
 
 
Även andra frågor kopplade till ovanstående frågor kan förekomma.  
Du är välkommen att påpeka den Du anser är viktigt och jag har inte frågat. 
 
Tack på förhand! 
 
Samir Filipovic 
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                                                                      Bilaga 2 
 
Promik-modell över de tre kommunernas ekonomi (kronor per invånare) 

 
 
 
 
 

Förklaringar till figur 
Bollnäs kommun – understruken stil 
Hudiksvalls kommun – kursiv stil 
Söderhamns kommun – fet stil 
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                                                                      Bilaga 3 
 
Statistiska centralbyrån                     December 2005   Utfall 
Offentlig ekonomi 
 
 
 

Kommunalekonomisk utjämning år 2006 
Kommun som är nettomottagare från utjämningen 
 
                                                                                         Bollnäs      Hudiksvall  Söderhamn                                                          
1. Folkmängd per den 1 november 2005                         26248              36997             26500 

 
2. Bidrag i kronor per invånare (avrundad)                 8494                6757               7415   
 
Därav 

Inkomstutjämningsbidrag                                              7512                6793               6560  
Kostnadsutjämningsavgift                                             - 373               - 319                  402 
Strukturbidrag                                                                  727                  292                 300 
Införandebidrag utjämningsår 2006                                 646                      9                 171  
Regleringsavgift utjämningsår 2006 (avrundad)             - 18                  - 18                - 18 
 

3. Utjämningsbidrag, kronor (1 x 2)                    222 959 811   250 011 836  196 506 888  
 Källa: SCB 
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                                                                      Bilaga 4 

Lokalförsörjningsgruppens uppgifter i Söderhamns kommun 
Bakgrund 
Bristande samordning och planering i lokalfrågor kan leda till stora kostnader i form av illa 
valda fastighetsunderhåll, felinvesteringar och dåligt utnyttjande av lokaler. För att råda bot 
på detta togs ett beslut 
(KF 2004-05-24, § 117) att sammansätta en lokalförsörjningsgrupp som samordnar 
lokalnyttjandefrågor i kommunen.  
 
Lokalförsörjningsgruppens syfte och uppgifter  
Lokalförsörjningsgruppen fungerar som ett styrsystem som hanterar strategiska frågor för 
kommunens fastigheter. Syftet är att på en övergripande nivå behandla frågor om lokaler 
gällande 
• kvalitet 
• rutiner 
• standard för lokaler 
• nyttjandegrad av lokaler  
• ökning eller minskning i behov av  ytor och efterföljande förändringar i kommunens 

innehav 
• ändrad verksamhet i lokaler  
• principer för hyressättning och interna spelregler för vad som ingår i upplåtelsen t ex hur 

lämnande av lokaler hanteras, incitament för att hushålla med lokalresurser 
• prioritering mellan investeringsprojekt i fastigheter vid behov 
• principer för avveckling av lokaler, leverera lista över tänkbara försäljnings- och 

rivningsobjekt. 
Gruppen verkar för en tillfredsställande förvaltning av fastighetskapitalet och ett effektivt 
utnyttjande av lokalytorna. Gruppen har som hjälpmedel nyckeltal för beståndets nyttjande 
och utveckling. 
Målsättning 
Att på en övergripande nivå samordna och planera lokaler för att få en effektiv och 
välplanerad lokalförsörjning och hantering av lokalfrågor. 
Organisation 
Lokalförsörjningsgruppen är underställd kommunstyrelsen och består av fastighetschefen, 
en representant från kommunstyrelsen, VD för Faxeholmen samt en representant från varje 
större brukarförvaltning. Representanterna är förvaltningschefer eller den som fått 
beslutsrätten i lokalfrågor delegerad till sig. Varje representant kan vid behov adjungera 
egna resurser som behövs för detaljkunskap i vissa ärenden. Sammankallande för gruppen är 
kommunens fastighetschef. 
Lokalförsörjningsgruppens roll, ansvar o befogenheter 
Lokalförsörjningsgruppen samordnar och planerar lokaler och spelregler för upplåtelser av 
lokaler. Gruppen är ett organ som planerar och föreslår inköp, extern hyra eller avyttringar 
av fastigheter. Deltagare i gruppen har rätt att fatta beslut inom ramen för respektive 
gällande delegationsordning. Gruppen har mandat att omfördela medel mellan pågående 
fastighetsinvesteringar inom beslutad investeringsram och dess innehåll. Omfördelningen 
beslutas sedan av kommunens ekonomichef. 
  
Representanterna i gruppen skall tillse att verksamheternas planerade förändringar i 
lokalnyttjande informeras i gruppen för att möjliggöra omplanering av lokalanvändningen. 
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De ansvarar för att den egna förvaltningens lokalbehov utreds och är förankrat i den egna 
organisationen samt informerar den egna personalen om frågor som behandlas i gruppen. 
Representanterna har befogenhet att företräda den egna förvaltningen i lokalfrågor. 
 
Gruppen har befogenhet att besluta om rutiner i fastighetsfrågor. Gruppen har också ansvar 
och befogenheter för att principer för interna spelregler vid upplåtelser arbetas fram och 
följs. Dessa regler bör hantera internhyressystem, hur lämnande av lokaler hanteras, hur 
skapas incitament för att hushålla med lokalresurser, kvalitets- och standardnivå i våra 
lokaler och vad som ingår i upplåtelsen.  
 
Ansvaret för utredningar och framskrivning av ärenden åvilar fastighetschefen, som också är 
sammankallande. Dock framskrivs utökningar av investeringsmedel av kommunens 
ekonomichef till Kommunstyrelsen. 
Sammanträdesfrekvens 
Gruppen träffas efter behov, dock minst en gång per kvartal. Ställningstaganden som görs i 
gruppen dokumenteras.  
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     Bilaga 5 
 

Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun 

Om dokumentet 
Dokumentet innehåller en beskrivning av investeringsrutiner och begrepp i Söderhamns 
kommun. 

Några begrepp 
Tillämpning av redovisningsregler 
Kommunal redovisningslag med därtill hörande praxis enligt god redovisningssed skall 
tillämpas om inte annat sägs i detta dokument. 
Investering och reinvestering 
En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk 
livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp. När det gäller 
anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband (t ex möblering av kontorsrum) 
skall anskaffningen avse det samlade beloppet. 
 
Råder stor regelbundenhet i inventarieanskaffningen kan det av praktiska skäl accepteras att 
anskaffningen kostnadsredovisas omgående. (Samråd skall ske med enhetschef på 
ekonomienheten) 
 
Behov av persondatorer med tillhörande kringutrustning tillgodoses genom centrala inköp 
med internförhyrning till brukarna. Aktivering sker löpande och avskrivning synkroniseras 
med interndebiteringen. 
IT-inventarier som minidatorer, fastighetsnät, kommunikationsutrustning skrivs av på 5 år. I 
övrigt gäller kommunförbundets rekommendationer för IT-investeringar. 
 
Utgifter för utbildnings- och utvecklingsarbete av dataprogram kan aktiveras om de 
beräknas bli av betydande värde för verksamheten under kommande år. Exempel när detta 
bör tillämpas är vid byte av ekonomisystem och större verksamhetssystem. 
Avskrivningstiden följer i det här fallet investeringen i dataprogrammet (max 5 år). 
 
Som investering räknas även förändring av en tillgång som innebär en standardförbättring i 
jämförelse med den ursprungliga utformningen eller funktionen, t ex om- och tillbyggnader. 
Investeringar skall i normalfallet aktiveras och höja tillgångens bokförda värde. En sådan 
åtgärd kan även innebära att den ursprungliga ekonomiska livslängden förlängs. 
 
Efter det att anläggningen skrivits ned till noll (ekonomisk livslängd slut) och såväl den 
tekniska som funktionella livslängden upphört krävs en reinvestering i anläggningen för att 
den ursprungliga funktionen skall återställas. 
Avskrivning av anläggningstillgång och ekonomisk livslängd 
En anläggningstillgång (fastighet eller anläggning) skall årligen skrivas ned med ett belopp 
som motsvarar värdeminskningen. Som grund för avskrivningstiden ligger den ekonomiska 
livslängden. Med ekonomisk livslängd avses den tid under vilken en anläggning fortfarande 
är lönsam. Med lönsamhet menas att ett byte eller nytt köp inte är motiverat av ekonomiska 
skäl. 
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Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaden består av avskrivning och ränta och utgör en periodisering av 
investeringsutgiften. Söderhamns kommun tillämpar rak nominell metod för beräkning av 
kapitalkostnaden. Detta innebär att avskrivning sker på investeringens anskaffningsvärde 
och ränta beräknas på restvärdet. Investeringsbidrag inkomstförs och minskar anläggningens 
bokförda värde. 
 
Svenska kommunförbundets rekommendationer om avskrivningstider skall vara vägledande. 
Avskrivningstiden skall anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd. Reinvesteringar och 
värdehöjande anpassningar kan skrivas av på kortare tid. Avsteg från fastställda 
avskrivningstider beslutas av enhetschef på ekonomienheten. Sådant beslut skall 
dokumenteras. 
 
Räntan bestäms av kommunfullmäktige varje år. Nivån baseras på de långa 
marknadsräntorna och speglar kommunens långsiktiga externa finansieringskostnader.  
 
Aktivering av investeringar görs månadsvis. Med aktivering menas att investeringen tas upp 
som tillgång i balansräkningen. 
 
Avskrivning sker på anläggningstillgångens anskaffningsvärde från och med månaden efter 
det att tillgången tagits i bruk.  
 
Inga anslag ges för ökade kapitalkostnader, utan dessa måste rymmas inom erhållen 
driftbudgetram. Undantag kan göras för större investeringar eller investeringar som initierats 
av annan än den egna nämnden men där nämnden blir bärare av kapitalkostnaden. Undantag 
kan också göras i de fall det inte finns en naturlig bärare av kapitalkostnaden. Undantag 
beträffande ramtillskott för kapitalkostnader skall fattas senast i samband med varje års 
budgetbeslutet. 
Reparation och underhåll 
Under anläggningens livslängd bibehålls tillgången genom planerat underhåll. De delar av 
anläggningen som går sönder återställs genom reparationer. Delar som byts ut och ersätts 
med likvärdiga räknas som underhåll och benämns i vissa fall med akut underhåll. 
Reparationer och underhåll är driftskostnader och ska därvid inte aktiveras. 
Verksamhetsanpassningar 
Anpassningar av lokaler för verksamhetens behov som ej är värdehöjande för byggnaden t e 
x flytt av väggar, fönster och dörrar är driftskostnader och hanteras också som sådana. 
Respektive nämnd kan besluta om ev fördelning av medel för verksamhetsanpassningar över 
tiden. Kostnader för åtgärder på byggnad som uppkommer till följd av myndigheters 
förelägganden ses som en underhållskostnad, då det är ett krav för att bibehålla byggnadens 
livslängd. Handikappanpassningar upp till en nivå motsvarande gällande byggregler och 
som varaktigt gagnar byggnaden hanteras som underhåll eller investering beroende på om 
det är värdehöjande för byggnaden eller ej. 
Kostnader som aktiveras på ett investeringsprojekt 
Kostnader som direkt hör ihop med investeringen aktiveras på investeringsprojektet. Detta 
innebär:  
• Kostnader för projektledning, för fastigheter avser detta byggprojektledning hos 

Tekniska serviceförvaltningen. 
• Kostnader för förstudie/projektering 
• Kostnader för förvärv av investeringen 
• Avgifter sammanhörande med förvärvet t ex lagfartsavgift och förrättningskostnader 
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Kostnader för garantibesiktningar av fastigheter och anläggningar anslås separat i 
investeringsbudgeten. 

Rutiner för investeringar 
Några olika typer av investeringar kan identifieras:  
• Fastighetsinvesteringar 
• Reinvesteringar 
• Rationaliseringsinvesteringar 
• Exploateringsinvesteringar 
• Inventarier 
• Övriga investeringar  
 
Generellt hanteras investeringar enligt nedanstående bild och beskrivning. 
 
 

För de olika investeringstyperna kan beslutsunderlagen och beslutsgången till viss del skilja 
sig åt enligt nedan.  
 
Behov  
En investering initieras av ett behov i den kommunala verksamheten. För att komma vidare i 
arbetet bör behovet beskrivas närmare och några tänkbara alternativ arbetas fram på en 
översiktlig nivå. 

1) Brukarens behov

2) Beslutsunderlag i
samråd med intressenter

3) In i budget-processen

6) Genomförande

a) Omfrdelning inom
projektet som ej väsentligt

påverkar innehållet
Beslut: Projektledare eller

styrgrupp

Oförutsedda
händelser

7) Slutrapport

4) Igångsättningstillstånd
o arbetsgrupp
Beslut i nämnd

>2Mkr

5) Igångsättningstillstånd
Beslut i KS

Vid stora projekt
 begärs

igångsättnings-
tillstånd

stegvis, t ex först för
fas 1: Projektering,

sedan för
fas 2: Byggnation

b) Omfördelning mellan
projekt som ej påverkar

investeringsramen o dess
innehåll .

Beslut:  Ekonomichef efter
samråd med styrgrupper

c) Händelser som påverkar
den totala investeringsramen

eller dess innehåll
Beslut: KS och KF

<2Mkr
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Beslutsunderlag för investeringar 
Den verksamhet som har investeringsbehovet ansvarar för att beslutsunderlag tas fram. 
Framtagandet sker i samråd med berörda parter.  
 
Beslutsunderlaget ska innehålla  
• Bakgrund och syfte med investeringen  
• Investeringens planerade verksamhetslivslängd och kvalitetsnivå. 
• Beskrivning av alternativa lösningar 
• Konsekvensbeskrivning för olika alternativ. Ett alternativ ska alltid vara nollalternativet  

- att göra ingenting. I konsekvensbeskrivningen skall för- och nackdelar med 
utgångspunkt från kommunkoncernens synvinkel tas fram och beskrivas, t ex en 
byggnads flexibilitet inför framtida behov.  

• I konsekvensbeskrivningen ska hantering av alternativen framgå, dvs hur investeringen 
ska skötas/hanteras när den blir klar.  

• Konsekvenserna skall också beskriva alternativens följdeffekter t ex nya 
ombyggnadsbehov i lokaler som lämnas eller avvecklingskostnader.  

• För varje alternativ enligt ovan skall investeringskalkyler arbetas fram. Kalkylernas 
utseende kan variera beroende på vilken typ av investering som avses, men innehåller 
alltid en verksamhetskalkyl enligt nedan samt investeringskostnad och planerad 
ekonomisk livslängd för investeringen.  

• Finansieringslösning för framtida kostnader drift- och kapitalkostnader 
• Tidsplan  
• Identifierade intressenter i olika projektskeden för att kunna samråda med rätt personer 

och skapa bra projektgrupper. 
 
För investering i fastigheter:  
Rör investeringen fastigheter/lokaler skall frågan tas upp i lokalförsörjningsgruppen. I första 
hand skall utredas huruvida befintligt bestånd kan tillfredsställa behovet. Som prioriterade 
objekt skall räknas alla kommunens och fastighetsbolagets fastigheter som kan 
tillgängliggöras i samråd med andra förvaltningar än den egna. Denna utredning görs i 
lokalförsörjningsgruppen. Avvägning skall också göras mellan att investera i det egna 
beståndet gentemot att hyra externt med de konsekvenser det innebär med att iordningställa i 
annans byggnad.  
 
Drivande i arbetet med beslutsunderlag är brukarförvaltningen, som till sin hjälp kan nyttja 
kompetens i fastighetsorganisationen för t ex kostnadsuppskattningar. Lösningarna skall 
utvärderas mot kommunens långsiktiga lokalstrategi. 
Exempel på kalkyler 
Kalkylmallar för de kalkyler som skall användas kommer att tas fram. Nedan beskrivs 
kalkylerna schematiskt. 
 
Investeringskalkyl:  
 +Samtliga kostnader relaterade till projektet 

-Ev kostnader som ej ska aktiveras på projektet t ex verksamhetsanpassningar i lokal 
som man flyttar ur.  
=Aktiveringsbar kostnad 

 
Verksamhetskalkyl:  

+intäkter till följd av investeringen 
+besparingar till följd av investeringen 
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-nya kapitalkostnader eller hyreskostnader 
-övriga tillkommande driftskostnader efter investeringen 
=investeringens påverkan på nuvarande ramar 
 
kalkylen görs över en längre period.  
 

Fastighetskalkyl för respektive objekt eller lokal:  
+kapitalkostnader 
+beräknade driftskostnader  
+kostnad för underhåll 
=framtida hyran  
 
kalkylen görs över en längre period.  
 

Utbyteskalkyl t ex vid utbyte av bil:  
 

Förutsättningar 
Grundinvestering 
Restvärde idag (Bef bil) 
Restvärde om ett år (Bef bil) 
Restvärde om 10 år (Ny bil) 
Driftkostnad (exkl kap kostn) 
Diskonteringsränta 
 
Befintlig maskin (bil) 
Driftskostnader för kommande år (1 år) 
Minskn av andrahandsvärde (1 år) 
Ränta på andrahandsvärde (under 1 år) 
Summa 

 
Ny maskin (bil) 
Driftskostnader för kommande år 
Annuitet på grundinvestering (inköpet) 
Annuitet på restvärde (nuvärdesberäknat) 
Summa 

 
Budgetering av investeringar 
Investeringsframställningar skall göras i samband med budgetarbetet (enligt varje års 
tidsplan). Investeringsbehoven och ekonomiska förutsättningar prövas och vägs vid ett 
samlat tillfälle i samband med den strategiska planeringsdialogen. Inför budgetprocessen ska 
beslutsunderlag enligt ovan vara framtaget. Investering som saknar kompletta underlag skall 
kompletteras innan beslut kan tas. 
 
I investeringsbudgeten skall ett årligt generellt anslag tas upp för utgifter som uppstår i 
samband med garantibesiktningar av fastigheter och anläggningar. Kostnaden aktiveras 
objektsvis vartefter den förbrukas. 
Beslut om investeringens igångsättande och projektets deltagare 
Anslagsbindningen för investeringsbudget sker generellt på projektnivå vilket innebär att 
investeringsanslagen är bundna till angivet projekt. Överföring av anslag mellan år görs för 
investeringar som inte är färdigställda för såväl över- som underskott. Om nämnd önskar 
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disponera överskott på anslag för annat ändamål än det kommunfullmäktige beslutat måste 
framställning göras till kommunstyrelsen. 
 
Före projektstart tas beslut i ansvarig (den behövande verksamhetens) nämnd om 
igångsättning. Beslut tas samtidigt om vilka som skall ingå i projektets arbetsgrupp och 
styrgrupp och i vilken roll. Det är väsentligt att samverkan sker mellan berörda förvaltningar 
i investeringsprojekten, varför även projektdeltagare från andra förvaltningar i 
förekommande fall ska utses. För byggprojekt hanteras projektledning av Tekniska 
serviceförvaltningen. 
 
Beslutsgången är olika beroende på projektets storlek, med en gräns på 2 Mkr. 
 
Styrgrupper 
Projektens styrgrupper deltar i prioriteringsarbete mellan investeringar inom den totala 
ramen vid behov. För projekt generellt kan deltagare i styrgruppen vara t ex förvaltningschef 
och nämndsordförande.  För fastighetsinvesteringar består styrgruppen av 
lokalförsörjningsgruppen. Styrgruppen håller sig ajour med projektet under dess gång med 
mandat att besluta om dess framtida utveckling t ex om det behöver prioriteras om i eller 
mellan projekt.  
 
Projekt under 2 Mkr 
Anslagsbindning sker på projektnivå. För inventarier och mindre projekt binds anslagen per 
projekt alternativt att nämnden erhåller ett totalanslag varefter nämnden fattar beslut om 
fördelning av anslaget till olika verksamheter. För nämndinvesteringar överstigande 2 mkr 
skall igångsättningstillstånd lämnas av kommunstyrelsen.  
 
Projekt över 2 Mkr 
I samband med att kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten beslutas om en totalram för 
investeringar över 2 Mkr. Till grund för detta beslut ligger en bedömd investeringsutgift per 
projekt fördelad årsvis. Denna utgör ram för projektet.  
 
Respektive nämnd beslutar om igångsättning av de investeringar man budgeterat enligt 
ovan. Igångsättningstillståndet ska fastställas av kommunstyrelsen, som tilldelar slutligt 
anslag för de enskilda investeringsprojekten. Besluten, såväl om igångsättning som 
budgetram erhålls för en etapp i taget, först för förstudie/projektering, sedan för 
genomförande. Mellan varje steg förfinas projektets budgetkalkyl för att kunna precisera 
anslagets storlek.  
 
Projektets totala omfattning framgår av budgetunderlagen. Om projektets storlek gör att det 
behövs delas även genomförandet upp i etapper som har var sin projektering. 
 
Antagande av anbudsgivare inom tänkt budgetram delegeras vid investeringar i fastigheter 
till Tekniska serviceförvaltningens förvaltningschef. 
 
Ett exempel från investering i fastighet: Först beslutas om anslag för projektering för en 
byggnation i brukarens nämnd och vidare i KS. När projekteringen är klar tas beslut om 
genomförande, först i brukarens nämnd, sedan i KS. Underlag för besluten är projektets 
budget, som inför varje beslut förfinas. Vid avvikelser från budgeten, se nedan. 
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Händelser under investeringens genomförande 
Om det under investeringens genomförande upptäcks avvikelser från plan som innebär 
förändringar i kostnaden skall:  
1. i första hand omfördelning inom projektet för att hålla anslagen budget. Beslut tas i 

projektets styrgrupp.  
2. i andra hand omfördelning mellan projekt inom beslutad investeringsram. Om 

omprioriteringen ej påverkar ramens totala innehåll eller storlek tas beslut av 
ekonomichef i samråd med projektens styrgrupper.  

3. I tredje hand ändring av beslutad ram till storlek eller innehåll. Beslut tas av KF.  

Slutredovisning av projekt  
Projekt under 2 Mkr slutredovisas i årsrapporten med en jämförelse mellan projektets budget 
och dess utfall. Där görs också en kort beskrivning av projektet. 
 
För projekt över 2 Mkr gör den beställande verksamhetens projektrepresentant en 
uppföljning och återrapportering till sin nämnd och kommunstyrelsen. Då flera nämnder är 
inblandade presenteras slutrapporten även i övriga för information. Underlaget tas fram i 
samverkan mellan de parter som deltagit i projektet. Ett exempel är en investering i 
skolbyggnad där skolverksamhetens representant redovisar för sin nämnd och 
kommunstyrelsen med hjälp av underlag som framtagits i samråd med projektledare på 
Tekniska serviceförvaltningen. Tekniska servicenämnden tar del av resultatet som 
information. 
 
I uppföljningen redovisas projektets ekonomi och en kvalitativ bedömning av projektets 
genomförande. Resultatet jämförs i slutrapporten med den ursprungliga 
behovsbeskrivningen och kalkylerna i beslutsunderlaget. Slutredovisningen skall innehålla:  
  
• Bakgrund och syfte med investeringen  
• Valt åtgärdsalternativ och en kort beskrivning av vad som valdes bort och varför 
• Ursprunglig tidsplan och verklig tidsåtgång 
• Deltagare i projektet 
• Hantering i den löpande verksamheten av den färdiga investeringen.  
• Följdeffekter av investeringen.  
• Investeringskalkylernas utfall jämfört med beslutsunderlaget. 
• Total och aktiverbar kostnad och planerad ekonomisk livslängd för investeringen. Om 

delar av investeringen har mycket olika ekonomisk livslängd (t ex en stomme i en 
byggnad jämfört med ett datanät) delas investeringen upp och avskrivning sker med 
olika tider för de olika delarna. 

• Finansieringslösning för framtida kostnader t ex kapitalkostnader 
 
Efter avslut (sista fakturan) sker aktivering av investeringen. Avskrivning skall påbörjas från 
och med månaden efter det att tillgången tagits i bruk. För en fastighet innebär det normalt 
senast i samband med godkänd entreprenadrättslig slutbesiktning.  
 


