
 kpmg 

 

 
Hylte kommun 

Granskning av investeringsprocessen 
Tekniska nämnden 

 

KPMG Ägarledda – revision & rådgivning 
2004-04-06 

Antal sidor: 11 
 
 

 
© 0000 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of 

KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



 Hylte kommun
Investeringsprocess-Tekniska nämnden

2004-04-06
 

kpmg 

Innehåll 

 

1. Bakgrund och syfte 1 

2. Genomförande 1 

3. Verksamhet och organisation 1 
3.1 Verksamhetsområde 1 
3.2 Tekniska kontoret. 1 
3.3 Delegation 2 
3.4 Attest 2 

4. Investeringsprocessen i Hylte kommun 2 
4.1 Budget 2 
4.1.1 Budgetanvisningar 3 
4.2 Uppföljning 3 
4.3 Ombudgetering 3 

5. Investeringar 2003, Tekniska nämnden 3 
5.1 Budget 2003 3 
5.2 Ombudgetering av 2002 års anslag 5 
5.3 Slutlig budget 2003 5 
5.4 Uppföljning och utfall 6 
5.5 Nämndens styrning 8 

6. Synpunkter 9 
6.1 Planering 9 
6.2 Genomförande 10 
6.3 Uppföljning 10 
 

 

  

Investeringar.doc 
 

© 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of 
KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



 Hylte kommun
Investeringsprocess-Tekniska nämnden

2004-04-06
 

kpmg 

 

1. Bakgrund och syfte 
KPMG har av revisorerna i Hylte kommun fått i uppdrag att göra en granskning av investerings-
processen inom tekniska nämnden. Syftet har varit att kartlägga och bedöma huruvida nämndens 
styrning, ledning och uppföljning av investeringsprocessen är ändamålsenlig. 

2. Genomförande 
Granskningen har genomförts genom studier av dokument såsom budget, ekonomisk uppföljning, 
nämndens protokoll mm.  

Vidare har intervjuer med tjänstemän i kommunen gjorts. 

3. Verksamhet och organisation 

3.1 Verksamhetsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens markförsörjning, lokalförsörjning och fastighetsför-
valtning (undantaget fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som för-
valtas av kultur- och fritidsnämnden), fjärrvärme, gator, vägar och belysning, parkförvaltning, 
avfallshantering samt vatten och avlopp. 

3.2 Tekniska kontoret. 
Tekniska kontoret administrerar utöver tekniska nämndens verksamhet även stiftelsen Hyltebo-
städer. Sammanlagt finns 11 tjänstemän på kontoret (10,63 heltidstjänster). Fördelningen mellan 
tekniska nämndens verksamhet respektive stiftelsens är 8,51 respektive 2,12 tjänster. 

Kontoret leds av tekniske chefen. Vidare finns tre förvaltare, VA-förvaltare, teknisk förvaltare 
och fastighetsförvaltare, en städledare, en ekonom samt fem ytterligare tjänstemän varav en tjänst 
kommer att överflyttas till ekonomiavdelningen. 

Tjänsten som VA-förvaltare har varit vakant sedan hösten 2003. Ny person har rekryterats och 
tillträder under våren 2004. Även på tjänsten som teknisk förvaltare kommer personalbyte att ske 
under våren. Detta på grund av pensionsavgång. 
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3.3 Delegation 
Delegationsordning för tekniska kontoret behandlar enbart frågor inom personalområdet. Inga 
delegationer beträffande investeringsbeslut finns här. 

3.4 Attest 
Nämnden utsåg vid sitt sammanträde 2003-06-04 attestanter för nämndens drift- och invester-
ingsanslag. Attestant per investeringsobjekt är utsedd och i flertalet fall är det förvaltningschefen. 
I några fall är det respektive förvaltare. 

4. Investeringsprocessen i Hylte kommun 
Med investering avses i Hylte kommun: 

• Något med varaktighet över fem år för anläggningar och tre år för inventarier. 

• Anskaffningsvärde överstigande 12 000 kr. 

4.1 Budget 
Fullmäktige beslutar i budgeten dels om investeringar inom ram samt dels om investeringar utan-
för ram.  

Investeringar inom ram innebär att ett fast ramanslag för mindre investeringar ges (exempelvis 
inventarier etc). De nämnder som inte utnyttjar hela beloppet eller utnyttjar ett högre belopp un-
der budgetåret får en automatisk överföring alternativt reducering av anslaget till nästa budgetpe-
riod. För tekniska nämnden var detta anslag 90 00 kr för år 2003. 

Investeringar utöver ram avser investeringar för 

• Nybyggnad (äskas av utförande nämnd) 

• Utrustning till nya verksamheter som ej klaras av anslag inom investeringsram 

• Anskaffning av nya bilar (Budget för detta finns ej 2004). 

I den mån dessa investeringar inte blir slutförda under året, skall kvarstående belopp begäras att 
få ombudgeteras under nästkommande år. 
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4.1.1 Budgetanvisningar 

I budgetanvisningarna finns två blanketter vad gäller investeringsäskanden som skall fyllas i. Dels 
är det ”Specifikation av investeringsobjekt över ram” där uppgifter om objektets benämning, in-
vesteringsutgift, investeringsinkomst, nettoinvestering, tidigare års anslag och prioritering skall 
fyllas i. Denna blankett är en sammanställning över samtliga äskade objekt utöver ram. Dels är 
det ”Investeringar utöver ram” som skall fyllas i för varje investering. Här skall mer specificerade 
uppgifter angående investeringsutgifter och investeringsinkomster fyllas i. Dessutom skall drifts-
kostnadskonsekvenser för nästkommande tre år fyllas i.  

Äskandena skall vara ekonomikontoret tillhanda i slutet av augusti året före budgetåret. Efter 
detta vidtar budgetberedningens arbete med den slutliga kommunbudgeten som fastställs av 
kommunfullmäktige i november. 

4.2 Uppföljning 
Uppföljning av investeringsbudget (även vad gäller driftsbudget) görs enligt nedan: 

April prognos för årsutfall 

Juli prognos för årsutfall samt delårsbokslut 

December årsbokslut 

Investeringar som överstiger 500 000 kr skall särskilt slutredovisas till kommunstyrelsen. 

4.3 Ombudgetering 
I samband med upprättande av årsredovisning sker äskande från nämnderna om ombudgetering 
av ej utnyttjade medel för ej färdigställda investeringsobjekt. 

5. Investeringar 2003, Tekniska nämnden 

5.1 Budget 2003 
Ett underlag för nämndens äskande plockas fram av tekniska kontoret i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden samt med socialnämnden vad gäller investerings-/underhållsbehov inom de-
ras verksamhetsområden. Äskandet godkänns sedan i tekniska nämnden där det enligt uppgift 
diskuteras. Av sammanträdesprotokollen går det ej att utläsa huruvida diskussion har hållits eller 
huruvida nämnden gjort någon ändring i förvaltningens förslag.  Det finns inte någon nedtecknad 
långtidsplan vare sig för VA-investeringar/underhåll eller för fastighetsinvesteringar/underhåll. 
Man menar att man trots att man inte har några nedtecknade långtidsplan har en relativt god 
överblick över vad som behöver göras. Vad gäller VA-nätet för man statistik över var brott och 

Investeringar.doc  3 (11) 
 

© 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of 
KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



 Hylte kommun
Investeringsprocess-Tekniska nämnden

2004-04-06
 

kpmg 

läckor finns och skaffar sig på så sätt en uppfattning om ledningsnätets status. Vad gäller 
fastighetsunderhållet har man i kommunen ett bestånd av ca 50-talet objekt över vilka man också 
säger sig ha en rimligt god bild över statusen.  

Äskandena behandlas sedan av kommunens budgetberedning. Tekniska nämnden äskade ca 53 
Mkr inför 2003. Äskandena gjordes på en nivå med relativt få detaljer och några blanketter per 
äskat investeringsprojekt som specificerade framtida driftkostnader lämnades inte in till budget-
beredningen. Den beslutade budgeten blev 19 Mkr.  

Tekniska nämndens budget fastställdes enligt nedan: 

Objekt BUDGET 2003 
      
151 Vatten och avlopp 5 000 000

Summa VA 5 000 000

153 Fjärrvärme 0

Summa Fjärrvärme 0

158 Lokaler underhåll   

  Skola barnomsorg 2 000 000

  Övriga fastigheter 1 000 000

Summa Lokaler underhåll 3 000 000

187 Malmagården 10 500 000

Summa Malmagården 10 500 000

224 Lekredskap 300 000

Summa Lekredskap 300 000

233 Gräsklippare 275 000

Summa Gräsklippare 275 000

      

Summa investeringar utanför ram 19 075 000

      

150 Raminvesteringar TN 90 000

Summa Raminvesteringar 90 000

      

INVESTERINGAR TOTALT 19 165 000
 

Under budgetberedningen gjordes reduceringar bl a VA-investeringar som reducerades från äs-
kade 12 Mk till 5 Mkr då enbart investeringar där myndighetskrav förelåg godkändes.  

Vidare nedprioriterades investeringar inom fjärrvärme med 6 Mkr till 0 kr. 

Vad gäller underhåll av lokaler fattades som tidigare år inget rambeslut utan pengar destinerades 
om 2 Mkr till skola barnomsorg, 10,5 Mkr till Vård och omsorg samt 1 Mkr till övriga fastigheter.  
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5.2 Ombudgetering av 2002 års anslag 
2002 års budget, inkl ombudgeterade medel från 2001 var 26 470 Tkr. Förbrukat vid årsskiftet 
2002-12-31 var 15 365 varvid 11 105 Tkr kvarstod. Dessa begärdes ombudgeterade enligt nedan. 

Objekt BUDGET 2002 UTFALL 2002 KVARSTÅR ÄSKAT OMBUD BESLUT KS
              

32 Storgatan -1 526 000 -965 000 -561 000 0 -561 000

151 Vatten och avlopp 7 453 000 8 086 000 -633 000 -633 000 -633 000

153 Fjärrvärme 1 000 000 66 000 934 000 6 934 000 934 000

158 Lokaler underhåll 5 091 000 4 543 000 548 000 3 280 000 548 000

187 Malmagården 9 500 000 1 516 000 7 984 000 675 000 7 984 000

216 Äldreomsorg Unnaryd 4 065 000 1 537 000 2 528 000 528 000 2 528 000

224 Lekredskap 392 000 367 000 25 000 25 000 25 000

227 Projekt grundskola 300 000 2 000 298 000 298 000 298 000

  Sopaggregat 120 000 120 000 0 0 0

  Belysning Sjöslingan 75 000 94 000 -19 000 0 0

              

              

Summa investeringar utanför ram 26 470 000 15 366 000 11 104 000 11 107 000 11 123 000

              

150 Raminvesteringar TN     305 000   305 000

Summa Raminvesteringar 0 0 305 000 0 305 000

              

INVESTERINGAR TOTALT 26 470 000 15 366 000 11 409 000 11 107 000 11 428 000
 

I sitt äskande gjorde nämnden en omfördelning av de kvarstående anslagen så att stora delar av de 
kvarvarande anslagen vad gällde Malmagården och Äldreomsorgen i Unnaryd skulle ombudgete-
ras under rubrikerna fjärrvärme och lokaler/underhåll. Då detta ej är förenligt med kommunens 
regler beslutade kommunstyrelsen att anslag skulle överföras på de rubriker där outnyttjat ut-
rymme fanns. Tanken med överföring är att icke färdigställda projekt skall kunna färdigställas 
utan att nytt budgetbeslut skall behöva tas. Vad gäller underskott på projektet Storgatan om 561 
Tkr ombudgeterades detta till 2003. Varför detta gjordes har varit svårt att finna någon förklaring 
till. Uppgifter om att statsbidrag väntades under 2003 lär ha förekommit vid budgeteringstillfället. 
Det är dock nu klarlagt att inga ytterligare intäkter är att vänta för det avslutade projektet. 

5.3 Slutlig budget 2003 
Efter ombudgetering av 2002 års budget godkänts ser slutlig budget för 2003 ut enligt nedan. 
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Objekt KF- BUDGET  OMBUDGET BUDGET 
    2003 2002 2003 
          

32 Storgatan 0 -561 000 -561 000

151 Vatten och avlopp 5 000 000 -633 000 4 367 000

153 Fjärrvärme 0 934 000 934 000

158 Lokaler underhåll   548 000 548 000

  Skola barnomsorg 2 000 000   2 000 000

  Övriga fastigheter 1 000 000   1 000 000

215 Äldreomsorg Hylte 10 500 000 7 984 000 18 484 000

216 Äldreomsorg Unnaryd 0 2 528 000 2 528 000

224 Lekredskap 300 000 25 000 325 000

227 proj Grundskola 0 298 000 298 000

233 Gräsklippare 275 000   275 000

          

Summa investeringar utanför ram 19 075 000 11 123 000 30 198 000

          

150 Raminvesteringar TN 90 000 305 000 395 000

Summa Raminvesteringar 90 000 305 000 395 000

          

INVESTERINGAR TOTALT 19 165 000 11 428 000 30 593 000
 

Beträffande de belopp 2 Mkr respektive 1 Mkr som kommunfullmäktige avsatte för underhåll 
inom skola/barnomsorg respektive övriga fastigheter är i ekonomisystemet sammanslagna under 
rubriken 158 lokaler/underhåll. 

5.4 Uppföljning och utfall 
Investeringar följs upp och delges enligt uppgift nämnden varje månad. Till kommunstyrelsen 
lämnas uppföljning och prognos vid ovan beskrivna tillfällen. Utfall för år 2003 redovisas enligt 
nedan: 

    BUDGET Utfall BUDGET- 
Objekt 2003  HELÅR  AVVIKELSE

32 Storgatan -561 000 20 200 -581 200
Summa Storgatan -561 000 20 200 -581 200

151Vatten och avlopp 4 367 000 4 496 155 -129 155
152Vatten och reningsverk   533 107 -533 107

Summa VA 4 367 000 5 029 262 -662 262
153Fjärrvärme 934 000 94 530 839 471
156Fjärrvärme Porsabo mm   14 384 -14 384

Summa Fjärrvärme 934 000 108 913 825 087
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158Lokaler underhåll 3 548 000 -306 931 3 854 931
159Lokalförsörjning 250 000 0 250 000
161Sjölunda etapp 1   86 553 -86 553
163Ventilation bibliotek   164 332 -164 332
164Parkering g:a real   43 400 -43 400
168Kök, Landeryds skola   33 828 -33 828
170Torups förskola modul   625 442 -625 442
171Ventilation centrumhuset   28 059 -28 059
178Brand Unnaryds skola   104 985 -104 985
182Ombyggnad BUN   42 882 -42 882
183Unnaryds skola   140 462 -140 462
184Larm höstro   209 781 -209 781
185Brandlarm Örnaskolan   6 320 -6 320
189Värmekabel Örnaskolan   25 740 -25 740
200Handikappanpass Örnaskolan   48 470 -48 470
212Ombyggnad Örnaskolan   343 387 -343 387
213Rep Torups skola   347 136 -347 136
217Utrustning elnät   13 066 -13 066
220K-reds skola handikappanp   30 298 -30 298
222Brand Örnaskolan   52 143 -52 143
229Rydö skola ventilation   20 587 -20 587
231Ombyggnad laxbutiken   76 702 -76 702
232Modul Örnaskolan   8 400 -8 400
234Kyla kop kansli   31 000 -31 000

Summa Lokaler underhåll 3 798 000 2 176 039 1 621 961
187Renovering Malmagården   26 042 -26 042
211Renovering Malmag kök   295 249 -295 249
215Äldreomsorg Hylte 18 484 000 6 938 901 11 545 099
216Äldreomsorg Unnaryd 2 528 000  2 528 000

Summa Malmagården 21 012 000 7 260 192 13 751 808
224Lekredskap 325 000 449 857 -124 857
227proj Grundskola 298 000 28 298 269 702

Summa Lekredskap 623 000 478 155 144 845
233Gräsklippare 275 000 0 275 000

Summa Gräsklippare 275 000 0 275 000
         

Summa investeringar utanför ram 30 448 000 15 072 761 15 375 239
         

150Raminvesteringar TN 395 000 67 001 328 000
Summa Raminvesteringar 395 000 67 001 328 000

         
INVESTERINGAR TOTALT 30 843 000 15 139 762 15 703 238
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Utfallet blev sammanlagt 15,1 Mkr att jämföra med budget 30,8 Mkr (Differens gentemot tidigare 
redovisade budgetsiffror med 250 Tkr). Det stora överskotet förklaras huvudsakligen av att om-
byggnad av Malmagården försenats. När det gäller investeringar inom VA-verksamheten har de i 
stort blivit ca 5 Mkr enligt budget och det underskott som redovisas är i paritet med förra årets 
underskott.  

5.5 Nämndens styrning 
Nämnden har under året sammanträtt åtta gånger enligt nedan, frågor rörande investeringar som 
tagits upp redovisas i särskild kolumn. 

Datum Tid Ärenden Investeringsärenden 
2003-01-15 14.00-16.00 §1-§5 §5 Information om tekniska förvaltningen: Ekonom Lennart Björklund och Tekn 

chef Carl-Göran Bengtsson informerade om Tekniska förvaltningens verksam-
het och om de investeringar som är på gång. 

2003-02-19 16.00-18.40 §6-§13 §6 Bokslut 2002: Ekonom Lennart Björklund föredrog förslag till bokslut 2002, 
ombudgetering av investeringsanslag till 2003 samt resultatbalansering. Tek-
niska nämndens beslut: Godkänna upprättat bokslut för tekniska förvalt-
ningen 2002. Överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. 

      §9 Skrivelse -brister i ventilationssystemet på Höstro: Tekniska nämndens 
beslut: Avvakta med nya investeringar tills kostutredningen är klar. 

2003-03-12 11.00-16.00 §14-§18 §16 Anbud - Utvändig målning på G:a realskolan och Kinnareds skola: Beslut 
av leverantör efter anbudsgenomgång. 

2003-04-09 12.15-17.15 §19-§21   

2003-06-04 10.40-16.30 §22-27 §22 Prognos I, 2003:Tekniska nämndens beslut: Godkänner redovisningen 
av upprättad budgetutfallsprognos I. 

2003-08-29 11.00-14.30 §28-§33 §29 Prognos II, 2003: Tekniska nämndens beslut: Godkänna budgetutfalls-
prognos II. 

    §30 Budget 2004: Ekonom Anneli Olsson föredrog förslag till budget och bud-
gettext för 2004. Tekniska förvaltningen har också upprättat en konsekvensbe-
skrivning till budgetförslag 2004. Tekniska nämndens beslut: Överlämna 
förslag till budget och konsekvensbeskrivning för 2004 till kommunfullmäktige. 

      §31 Nybyggnation av 32 platser i särskit boende på Malmagården: Kostnads-
beräkning för projektet efter intagna anbud. Tekniska nämndens beslut: Att 
föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel á 28 500 000 för ny-
byggnation av 32 lägenheter på Malmagården. 

2003-10-10 10.00-14.15 §34-37   

2003-12-03 12.20-16.00 §38-41   
 

Sammanlagt har alltså nämnden behandlat investeringsärenden 8 gånger varav 4 stycken rörande 
ekonomisk budget/uppföljning. 
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Nämndens protokoll är relativt kortfattade och ärendemängden är relativt liten 41 ärenden på ett 
år. Då sammanträdestiden ändå är relativt lång (sammanlagt ca 32 timmar) och intervjuerna veri-
fierar detta kan antas att information och diskussion förs i bl a investeringsärenden utan att det tas 
till protokollet.  

6. Synpunkter 
Investeringsprocessen för de tekniska verksamheterna i Hylte kommun ger intryck av att hanteras 
på ett pragmatiskt sätt där daglig praktisk hantering prioriteras framför strukturerade planer. Vi 
har uppfattat att det tekniska kontoret ges relativt stort utrymme att prioritera mellan vilka inve-
steringsobjekt som skall genomföras. Av nämndens protokoll har det inte gått att utläsa huruvida 
nämnden har gjort några ändringar eller prioriteringar i förvaltningens förslag.  

6.1 Planering 
Investeringsvolym ges dels inom ram och dels utanför ram. När det gäller tekniska nämndens in-
vesteringar uppfattar vi att det även i de budgetbelopp som fattas under rubriken ”utanför ram” 
förefaller finnas belopp som är mer av ramkaraktär än av karaktären enskilda investeringsobjekt. 
Exempelvis går det av budgetbeslutet ej att utläsa vilka investeringar som skall göras i 
skola/barnomsorg eller på övriga byggnader (dessa klumpas i redovisningen ihop till ”lokaler un-
derhåll”) ej heller vilka VA-investeringar som skall göras. Detaljeringsnivån i besluten varierar. 
Vi tror att det vore en fördel om det tydligare framgick vilka investeringar som hade ramkaraktär 
t ex löpande underhåll av kommunens fastigheter och VA-nät respektive särskilda planerade in-
vesteringar som exempelvis Malmagården. Troligtvis vore det mer ändamålsenligt om det lö-
pande underhållet ingick i investeringsvolymen inom ram istället för att behöva äskas specifikt 
varje år. Detta skulle skapa utrymme för en större jämnhet och bättre planering och framförhåll-
ning i underhåll av både fastigheter och VA-nät. En politisk diskussion utifrån kommunens eko-
nomiska situation om vilken standard man önskar ha på sina fastigheter och VA-nät borde avgöra 
nivån på den årliga ramen. På detta sätt vore det också lättare för beslutsfattaren att särskilja vil-
ket utrymme som finns kvar för eventuella nyinvesteringar. En risk med dagens system är att un-
derhåll på befintliga fastigheter och ledningar får stå tillbaka till förmån för större nybyggnatio-
ner. 

Diskrepansen mellan vad tekniska nämnden äskade och vad som sedan blev den beslutade bud-
geten för 2003 var stor. Några ifyllda blanketter för respektive äskat investeringsobjekt fanns ej 
och det framgår inte av det inlämnade materialet inför budgeten huruvida äskade investeringar är 
självfinansierande, lönsamma eller genererar ökade driftskostnader i framtiden. Vi ser det som 
angeläget att man framöver i budgetsammanhang använder och fyller i de blanketterna, i de fall 
detta är möjligt, som finns i budgetanvisningarna för att på så sätt skapa ett bättre beslutsunderlag 
för fullmäktige.  
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Tekniska nämnden har ingen nedtecknad plan över vilket underhåll som skall genomföras på kort 
respektive lång sikt i kommunen varken vad avser fastigheter eller vatten- och avloppsnät. Inve-
steringarna förefaller göras utifrån den kunskap och kännedom som tjänstemännen på tekniska 
kontoret har och utifrån vad som händer exempelvis vad gäller felanmälningar, ny lagstiftning 
etc. Till en viss del fungerar underhåll alltid så att det måste finnas en ospecificerad mängd 
pengar som kan användas vid olika mer eller mindre akuta åtgärdsbehov. Vi vill dock peka på 
risken med en alltför ostrukturerad underhållsplan. Risk finns att fastigheter blir eftersatta och 
värdet vid eventuell framtida försäljning blir onödigt lågt. Vad gäller VA-nätet finns risk att hela 
budgeten går åt till att laga och täta där problem upptäckts och att inget successivt utbyte och för-
nyelse av ledningsnätet sker, vilket i sin tur leder till äldre ledningar som behöver lagas och un-
derhållas till allt större kostnader. 

6.2 Genomförande 
Av den investeringsbudget som blev resultatet av överförda medel från 2002 och nya medel för 
2003 återstod vid årets slut drygt hälften som outnyttjat (av budgetens 30,8 mkr användes 15,7). 
Merparten av överskottet berodde på en försenad start av investeringarna vid Malmagården. Även 
år 2002 fanns ett stort outnyttjat utrymme i investeringsbudgeten 11,4 Mkr vilket rullades över till 
2003.  

Tekniska nämnden gjorde i sin framställan om överflyttning en omprioritering av de från 2002 ej 
utnyttjade medlena vilket ej godkändes utan outnyttjade medel balanserades under de rubriker 
som de budgeterats under. Vi ställer oss frågande till denna omprioritering. Principiellt är vi tvek-
samma till att så stora outnyttjade investeringsvolymer flyttas mellan åren. I budgetsammanhang 
bör man söka sträva efter en tidsmässig korrekt periodicitet av beslutade investeringar inte minst 
för att kunna förutse vilket likviditetsbehov man har på kort och lång sikt. Man kan ifrågasätta i 
vilken mån beslutat investeringsbudget är styrande då ett belopp av så stor art som årets ombud-
getering tillkommer. I beloppet för ombudgetering har underskott balanserats över för avslutat 
projekt vad gäller Storgatan om 560 Tkr. Vidare har underskott för VA-investeringar balanserats 
över med 633 Tkr. Underskottet vad gäller Storgatan kvarstår vid utgången av 2003. Underskottet 
vad gäller VA-investeringar har vid årsskiftet ökat till 662 Tkr. När det gäller Storgatan ställer vi 
oss frågande till att underskott från avslutade projekt balanseras över till nästkommande års 
budget som en minuspost. Detta gör att den totala investeringsbudgeten är underbalanserad med 
en halv miljon. Vad gäller underskottet för VA-verksamheten ställer vi oss också frågande. Detta 
underskott kvarstår i stort mellan åren. Vi rekommenderar att de ombudgeteringar görs med större 
restriktivitet och endast görs i de fall där man kan visa och specificera framtida utbetalningar.  

6.3 Uppföljning 
Löpande under året redovisas gjorda investeringar med uppdelning på objektskod. Redovisning-
ens rubriker stämmer ej överens med budgetens rubriker vilket gör det svårt att jämföra budget 
med utfall. Vi rekommenderar att redovisning och budgetbeslut görs på samma be-
grepp/summeringsnivå så att en jämförelse kan göras löpande under året samt vid bokslut. 
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