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§ 124 Dnr 2018-00031  

Riktlinjer för investeringsprocessen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till investeringsstrategi.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog i början av år 2018 åt kommunstyrelseförvaltningen att 
ta fram riktlinjer för investeringsprocessen. Ekonomiavdelningen har nu tagit fram 
ett förslag till investeringsstrategi.  

Efter diskussioner i kommunens ledningsgrupp har en viss justering skett av 
förslaget jämfört med vad som presenterades för kommunstyrelsens beredning.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-19  
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Datum 

2018-06-19 
Diarienummer 

KINKS 2018-00031 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsstrategi 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till investeringsstrategi.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog i början av år 2018 åt kommunstyrelseförvaltningen att 
ta fram riktlinjer för investeringsprocessen. Ekonomiavdelningen har nu tagit fram 
ett förslag till investeringsstrategi.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-19  

Syfte 

Syftet med Kinda kommuns investeringsstrategi är att tydliggöra de processer som 
föranleder ett investeringsbeslut och fastställa ansvarsfördelningar i 
investeringsprocessen.  

Önskad effekt 

Strategin ska, med hjälp av strukturerade processer och underlag, underlätta för 
politiker och tjänstemän att fatta goda och välgrundade investeringsbeslut. 

Berörda 

Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder och förvaltningar. 

Samråd 

Har skett med ledningsgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Strategin kommer vara ett av flera verktyg för att uppfylla kravet om god 
ekonomisk hushållning och möjliggöra välgrundade investeringsbeslut. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Strategin gäller från och med antagande och tillsvidare. 

Uppföljning 

Uppföljning/revidering sker minst en gång per mandatperiod. 

Återrapportering 

Sker till kommunstyrelsen. 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Oscar Lennman 
Ekonom 
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Syfte 
Syftet med Kinda kommuns investeringsstrategi är att tydliggöra de processer som föranleder ett 
investeringsbeslut och fastställa ansvarsfördelningar i investeringsprocessen. Strategin ska, med hjälp 
av strukturerade processer och underlag, underlätta för politiker och tjänstemän att fatta goda och 
välgrundade investeringsbeslut. 
 
Detaljerad rutin för hantering och redovisning av investeringskostnader hanteras i separat dokument.  

Grundläggande definition 

Investering 

Med begreppet investering menas anskaffning eller egenproduktion av en tillgång som kan definieras 
som anläggningstillgång enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.  Immateriella tillgångar 
behandlas inte vidare i detta dokument. 
För att anskaffning av en anläggningstillgång ska klassas som en investering ska följande kriterier vara 
uppfyllda. 

 En nyttjandeperiod på minst tre år 

 Ett sammanlagt anskaffningsvärde på lägst ett prisbasbelopp 

 Anskaffningen ska antingen vara en nyanskaffning eller medföra en betydande 

standardförbättring av redan befintlig anläggningstillgång 

Ett inköp som inte uppfyller ovan nämnda kriterier är att betrakta som omsättningstillgång och 
hanteras som en driftskostnad.   
Anskaffningsvärdet för en materiell tillgång utgörs av inköpspris och utgifter för att få tillgången på 
plats och i skick för att kunna användas för sitt ändamål. Exempel på vad som förutom inköpspriset ska 
ingå i anskaffningsvärdet för en materiell tillgång är utgifter för: 
 

 Iordningställande av plats eller område för installation 

 Leverans, installation samt ev. kalibrering 

 Konsulttjänster (arkitekt, ingenjör eller juristtjänster) 

 Lagfart 

Kontakta ekonomiavdelningen om osäkerhet uppstår huruvida en anskaffning är att betrakta som en 
investering eller inte. 

Kapitalkostnad 

Investeringar i anläggningstillgångar bekostas av ägande nämnds kommande års driftsbudget i form av 
kapitalkostnader. Kapitalkostnaden för varje enskild anläggningstillgång betalas av nämnden i form av 
avskrivningar och räntekostnad. 

Avskrivning 

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över 
nyttjandeperioden enligt planmässig avskrivning. Eventuellt restvärde ska inte utgöra underlag för 
avskrivning. Det innebär att i januari månad efter att anläggningstillgången tas i bruk påförs 
verksamheten kapitalkostnader i form av avskrivning och ränta. Varje avgränsad anläggningstillgång 
skrivs av individuellt.  
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Internränta 

Ägaren av en investering betalar ränta som en ersättning för nyttjande av kommunens kapital. Räntan 
beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Internräntan bestäms årligen enligt SKLs 
rekommendation. 

Investeringsprocess del 1 
För att beslutsfattare i Kinda kommun ska få möjlighet att fatta goda beslut är det viktigt med tydligt 
formulerade processer som sker innan en investering godkänns, genomförs och tas i bruk. Tidplanen 
för investeringsprocessen ska vävas samman med årshjulet för Kommunens budgetprocess. 
 
Strategiska investeringar är projekt med större ekonomiskt och/eller politiskt värde och kräver en 
fördjupad beslutsprocess med mer detaljerade beslutsunderlag.  
 
Övriga investeringar är oftast mindre till storlek och/eller av löpande karaktär. Övriga investeringar 
ramtilldelas enligt beslutad investeringsplan till respektive förvaltning.  
 
Normalregeln för både strategiska och övriga investeringar gäller att ett färdigställande inte påverkar 
kommunens driftbudget. Om ett färdigställande av en investering medför väsentligt ökade 
driftskostnader ska dessa tilläggsäskas i särskild ordning i budgetprocessen. Grundregeln är att 
investeringar som medför väsentligt ökade driftskostnader automatiskt avsätts en summa särskilt 
äskade medel i budgetprocessen.    
 

 

1. Behovsanalys 

Samtliga investeringar börjar med att ett behov av en anläggningstillgång uppstår och ska normalt 
äskas i samband med det årliga budgetarbetet. Behov uppstår oftast genom att respektive förvaltning 
på verksamhetsnivå identifierar ett behov men kan likväl initieras av politiker i respektive nämnd.  
Respektive förvaltning ansvarar för att till berörd nämnd sammanställa och inventera verksamheternas 
samtliga investeringsbehov som behöver utredas till kommande planperiod.  
 
Behovsanalysen ska fokusera på varför en investering är nödvändig för att uppfylla verksamhetens 
mål.  
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Förvaltning 

Övrigt investeringsbehov utreds av förvaltningen och sammanställs med hjälp av ekonomiavdelningen 
tillhandahållen mall. Av underlaget ska tydligt framgå varför investeringen bör genomföras, vilka 
verksamhetsmål som uppfylls, konsekvens av att inte genomföra investeringen. Uppskattat 
anskaffningsvärde och livslängd av investeringen ska inkluderas i underlaget. Om behov av 
ospecificerad karaktär föreligger ska förvaltningen motivera att ett sådant behov existerar på samma 
sätt som ett specifikt behov.  

Investeringsgrupp 

Investeringsgruppen består av tjänstemän med delegation och/eller med kompetens inom sitt 
förvaltningsområde. Denna grupp ansvarar för kommunens utredningsprocess gällande samtliga 
strategiska investeringar. Politiska beslut av strategiska investeringar ska kräva ett mer detaljerat 
underlag och behöver därför en särskilt tillsatt utredningsgrupp. 
 
Investeringsgruppen utser till varje namngivet projekt en ansvarig tjänsteman som ska leda projektet 
genom hela investeringsprocessen. Ansvarig tjänsteman behöver inte vara knuten till beställande 
nämnd. Beställande nämnd ska vara representerad och aktiv i referensgruppen. 
 
Fördjupad investeringskalkyl ska innehålla: 

 Bakgrund och syfte med investeringen 

 Fördjupad investeringskalkyl fokus på drift- och kapitalkostnad 

 Pris- och ränteläge 

 Minst 3 alternativa lösningar varav 1 alternativ är att inte genomföra investeringen 

 Genomförandeplan, utgiftsprognos, risk/konsekvens-analyser, samverkan 

 Finansieringslösning för framtida drift- och kapitalkostnader 

Pengar till förstudie 
Om ett väsentligt behov av medel till förstudie kan motiveras och det är av stor sannolikhet att 
projektet ska genomföras kan investeringsgruppen söka medel ur kommunens investeringsmedel 
öronmärkta till förstudiearbete. Äskande av förstudiemedel görs hos övergripande ledningsgrupp efter 
ett beslut om utredning hos beställande nämnd. Ansvar för utdelning av förstudiemedel ligger på 
kommunchef i samråd med ekonomichef. Om en förstudie ej mynnar ut i ett genomfört projekt ska 
eventuella utgifter finansieras på driften av beställande nämnd.  

2. Sammanställning av kommunens investeringsbehov 

När utredningarna är genomförda ska underlagen presenteras hos kommunens ledningsgrupp. Om 
ledningsgruppen finner underlagen tillfredsställande ges förslag på genomförande. Ledningsgruppen 
sammanställer kommunens investeringsbehov för nästkommande 5 verksamhetsår. 
Investeringsplanen innehåller således kommunens samtliga investeringsbehov för de nästkommande 
5 åren.   
 
Ledningsgruppen ger förslag till prioriteringsordning mellan investeringsobjekten och skickar vidare till 
beställande nämnd. Ledningsgruppen ansvarar och motiverar för att prioriteringen grundar sig i 
kommunens förhållande till god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen 8 kap. 1 §. En 
investeringsplan bör utformas så att kommunens upplåning förblir oförändrad alternativt minskar på 
en 5 årsperiod.    

3. Nämndgodkännande 

Beställande nämnd godkänner ett tillfredsställande förslag på investeringslista. Nämnden ska vara 
medveten om vilka alternativ som funnits och underlag till det förslag som ledningsgruppen ger.  
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4. Budgetberedning 

Budgetberedningen prioriterar efter angelägenhetsgrad samt i tid mellan de 5 planåren och ger 
Kommunstyrelsen förslag till investeringsramar för samtliga investeringar i plan. Här tar politikerna 
ställning till hur stort investeringsutrymme som ska få finnas de kommande åren. Utgångspunkten ska 
alltid vara i linje med god ekonomisk hushållning.  

5. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

En av kommunstyrelsen godkänd investeringsplan skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige. I 
samband med att investeringsplanen kommer till Kommunfullmäktige i juni fattas beslut om samtliga 
projekt de kommande 5 åren. Först när Kommunfullmäktige gett sitt godkännande skall investeringen 
föras in i plan. Kommunfullmäktige beslutar om totalramen för strategiska och övriga investeringar. 
Kalkylunderlag till preliminära projektbudgetar registreras i ekonomiavdelningens ekonomisystem och 
klassas som arbetsmaterial tillsvidare.  
 
En plangodkänd investering är planerad och tas endast bort endast beslut av fullmäktige.  

6. Investeringsplan 

Investeringsplanens syfte är att sätta ett ramverk för kommunens investeringsvolym och ger 
fullmäktige uppdraget att ta ställning till huruvida kommunen uppfyller kravet om god ekonomisk 
hushållning. Den årliga investeringsvolymen bör enligt god ekonomisk hushållning på sikt vara 
självfinansierad för att undvika ökad upplåning och därmed ökad ränterisk och driftkostnad. På kort 
sikt kan kommunen vara tvungen att tillåta perioder med ökade investeringsvolymer och ökad 
upplåning. En period av hög investeringsvolym måste ha efterföljande perioder med lägre 
investeringsvolym och hög självfinansieringsgrad. Det som är centralt kopplat till ställningstagandet till 
god ekonomisk hushållning är på vilket sätt en investering påverkar driftredovisningen. Samtliga 
investeringar finansieras i driften där ägande nämnd betalar kapitalkostnaden på en investering i form 
av ränta och avskrivning. Effektiviseringsinvesteringar som sänker driftskostnader bör därför 
prioriteras över andra typer av investeringar. 
 
En av Kommunfullmäktige beslutad investeringsplan fungerar som en arbetsorder till den nämnd som 
genomför en beslutad investering. Övriga investeringar utförs normalt av den beställande nämnden. 
Strategiska investeringar, tex lokaler utförs normalt av Samhällsbyggnadsnämnden men kan beställas 
från övriga nämnder. Detta medför att det är av yttersta vikt att investeringskalkylen som ligger till 
grund för en investering är tillräckligt genomarbetad för att fungera som en arbetsorder hos utförande 
nämnd.  
 
Investeringsplanen ska alltid vara uttryckt i innevarande budgetårs prisnivå. Investeringsplanen ska 
därför uppräknas årligen med hjälp av faktorprisindex1.  
 

Avslag 

Beroende på motivering kan ett avslag i varje instans innebära att det krävs ett bättre underlag innan 
beslut kan tas, att innehåll och anskaffningsvärde ska ändras eller att investeringen ej ska genomföras.  

                                                           
1 Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2010=100, efter kostnadsslag (Eurostat) 
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Investeringsprocess del 2 

 

1. Projektprognos 

Ett plangodkänt projekt med totala projektsumman upp till 2000 tkr, startas av berörd förvaltningschef 
på delegation oavsett om det är en strategisk eller övrig investering. Investeringsprojekt överstigande 
2000 tkr ska presenteras och beslutas hos utförande nämnd innan genomförandet startar.   
 
Övriga investeringar avseende respektive förvaltning tilldelas en totalram och beslutas av berörd 
nämnd genom av förvaltningen sammanställd detaljbudget under hösten föregående det aktuella 
budgetåret.  
 
Genomförandeplan av investeringar överstigande 2000 tkr ska godkännas av utförande nämnd. 
Ansvarig tjänsteman presenterar en detaljerad projektprognos till utförande nämnd. I beslutet ska 
belopp exkluderas för att undvika att riskera eventuella upphandlingsförfaranden. Projektbudget 
presenteras som arbetsmaterial och bifogas inte till beslutet.    
 
Efter godkännande av genomförandeplan lämnar ansvarig tjänsteman in begäran om projektstart till 
ekonomiavdelningen genom gällande mall. Om ett investeringsprojekt haft utgifter i förstudien 
kopplas detta på det stora projektet och fortsätter på samma projektnummer. Ekonomiavdelningen 
lägger upp projektnummer och ansvarar för att presenterad projektbudget registreras i 
ekonomisystemet. Ekonomiavdelningen ansvarar för att säkerställa att underlaget till projektbudget 
motsvarar det som Kommunfullmäktige beslutat om i investeringsplanen.  

Avslag 

Om investeringen är plangodkänd betyder ett avslag från utförande nämnd i normalfallet att 
underlaget för projektprognosen är bristfälligt eller att omständigheter har förändrats. Underlaget 
behöver därmed förtydligas/utredas ytterligare för nytt beslut. Ett tillfredsställande underlag ska till 
stor del redan vara genomfört innan plangodkännandet av kommunfullmäktige. Om det framkommer, 
mellan perioden då kommunfullmäktige beslutar om investeringsplanen och projektprognosen, att 
behovet av en plangodkänd investering försvunnit eller förändrats bör ansvarig nämnd avslå 
investeringen och föreslå Kommunfullmäktige att föra ur investeringen ur plan alternativt förändra 
innehållet/ramen. 
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2. Genomförande 

Uppföljning 

Uppföljning av strategiska projekt sker månatligt och presenteras i kommunens månadsrapport. Ett 
strategiskt projekt följs i huvudsak upp utifrån ekonomi, tidplan och innehåll. Det är sällan avvikelser 
endast sker utifrån en av tidigare nämnda delar vilket gör att det är viktigt att uppföljningen beaktar 
samtliga aspekter i projektet.  

Avvikelser 

Om ett projekt identifierar avvikelser mot godkänd projektbudget ska ansvarig tjänsteman skyndsamt 
informera detta till berörd nämnd.  
 
Utförande nämnd har utrymme för mindre avvikelser. 
 
Projekt 0-5000 tkr accepteras 5% avvikelse 
Projekt 5000-20000 tkr accepteras 3% avvikelse 
Projekt 20000- tkr accepteras 2% avvikelse 
 
Om ett projekt prognostiseras att gå över budget mer än accepterad nivå ska rapportering ske till 
beställande nämnd med tillhörande förslag till åtgärdsplan. Om åtgärdsplanen medför ett 
tilläggsäskande ska detta först begäras hos Kommunstyrelsen som har möjlighet att omprioritera 
mellan projekt. Om investeringsplanen måste justeras som konsekvens av tilläggsäskandet ska detta 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

3. Slutredovisning 

Efter färdigställandet av en investering ska en slutredovisning presenteras. Slutredovisningen ska 
beakta de tre delar som uppföljningen baseras på, dvs. Har beslutad projektbudget avslutats i balans? 
Har projektet hållits sig inom beslutade tidsramar? Överensstämmer innehållet av slutprodukten det 
som presenterats i det ursprungliga beslutsunderlaget?  
 


