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Granskningsrapport - Investeringsprojekt Tåstorps demenscentrum 

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
investeringsprocessen avseende byggandet av ett nytt demenscentrum. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av investeringen. Granskningen 
avsåg att bedöma om investeringen skett i enlighet med beslutade mål och fastställd budget 
samt om investeringsprojektet i övrigt följer och drivs i enlighet med kommunens fastställda 
policy och riktlinjer. 

Den sammanfattande bedömningen är att investeringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig 
men vi rekommenderar tekniska nämnden att: 

• Säkerställa att inledande riskanalyser för byggprojekt genomförs framledes. 

I övrigt hänvisas till bifogad rapport från KPMG AB. 

Kommunrevisionen önskar få ett skriftligt svar från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
socialnämnden kring vilka eventuella åtgärder som kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
socialnämnden planerar att vidta med anledning av iakttagelser och rekommendationer i bifogad 
rapport. Vi emotser styrelsens och nämndernas svar på granskningsrapporten senast den 31 
mars 2019. 
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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Falköping kommuns revisorer granskat kommunens 
investeringsprocess avseende byggandet av Tåstorps demenscentrum vid Fåraberget. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden samt socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av investeringen i ett nytt demensboende. Granskningen har även innefattat 
en bedömning om investeringen skett i enlighet med beslutade mål och fastställd budget 
samt om investeringsprojektet i övrigt följer och drivs i enlighet med kommunens 
fastställda policys och riktlinjer. 

Som svar på den övergripande revisionsfrågan bedömer vi att investeringsprocessen är 
effektiv och ändamålsenlig. 

Nedan följer svar på revisionsfrågorna: 

1. Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en effektiv styrning och 
ledning i investeringsprojektet? 

Generellt sett är vår bedömning att projektstyrningen är effektiv och 
ändamålsenlig. 

Det finns tydliga policys och riktlinjer för hur investeringsprocessen ska fortskrida. 
Vidare kan vi konstatera att investeringsprojektet har följt den rekommenderade 
beslutsgång för "större" investeringar som finns beskriven i existerande policy 
såtillvida att det var tekniska nämnden som lyfte investeringen till 
kommunfullmäktige. 

Dock noterar vi att tekniska nämnden ännu inte har tagit fram de kompletterande 
riktlinjer till policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar som den har 
uppdragits att göra. 

2. Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en tillräcklig insyn och 
uppföljning i investeringsprojektet? 

I relation till projektets omfattning är vår bedömning att den kvartalsmässiga 
återrapportering som sker till ansvarig projektgrupp, bestående av KSAU och 
presidiet, är tillräcklig i termer av frekvens. Detta kompletteras därtill med att 
avvikelser rapporteras till den tekniska nämnden. 

3. Genomförs löpande och dokumenterade riskanalyser avseende investerings
projektet och dokumenteras eventuella åtgärder? 

Det görs riskanalyser av byggnationens inverkan på verksamheten. 

Det görs däremot ingen riskanalys av själva byggprocessen och hur 
byggnationen kan påverkas negativt av eventuella oförutsedda händelser under 
arbetets gång. 

©2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 

2 



å mma i V B i  i l « l  

Falköping kommun 
Granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscenter 

2019-01-21 

4. Är ansvarsfördelning, befogenheter och organisation tydlig i investerings
projektet? 

Ansvarsfördelningen under projektplanering och framtagandet av 
beslutsunderlaget var tydlig och genomförd dokumentstudie visade på att detta 
gjordes genom samverkan mellan tjänstemän från olika förvaltningar samt 
externa konsulter. 

När det gäller ansvarsfördelningen och organisationen kring själva byggnationen, 
vilken pågår i skrivande stund, är den också tydlig. Ansvarig projektgrupp, 
bestående av KSAU och presidiet, har det yttersta ansvaret och bistås i detta 
arbete av den tekniska nämnden. 

5. Har tekniska nämnden tillvaratagit synpunkter mm. från socialnämnden med 
avseende på deras ansvar för verksamheten? 

Samverkan mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen fungerar väl 
och vårdverksamheten har i ett tidigt stadie varit med och utformat lokalerna 
tillsammans med arkitekt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Tekniska nämnden att framiedes 
göra inledande riskanalyser för byggprojekten. 
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Inledning/bakgrund 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
investeringsprocess avseende byggandet av ett nytt demenscentrum. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2018. 

Investeringsvolymen i kommunen har ökat de senaste åren och investeringsbudgeten 
uppgår till 557 mnkr för 2018. Det största investeringsprojektet både i årets budget och 
över några års tid är uppförandet av Tåstorps demenscentrum som beräknas vara 
färdigställt under hösten 2019. Den totala investeringsbudgeten för demenscentrat 
uppgår till 210 mnkr Demenscentrat ska bland annat innehålla 70 boendeplatser, 10 
korttidsplatser samt lokaler för dagverksamhet. Kommunens möjlighet till styrning och 
uppföljning av investeringen bygger på en väl fungerande investeringsprocess med 
tydliga riktlinjer, uppföljningar och kontroller. 

De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning, 
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att granska 
att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess samt att styrning, 
uppföljning och kontroll av investeringen i Tåstorps demenscentrum i allt väsentligt följer 
kommunens investeringsprocess. 

Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt 
socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av 
investering i nytt demensboende. Granskningen har även omfattat att bedöma om 
investeringen skett i enlighet med beslutade mål och fastställd budget samt om 
investeringsprojektet i övrigt följer och drivs i enlighet med kommunens fastställda policy 
och riktlinjer. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

> Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en effektiv styrning och 
ledning i investeringsprojektet? 

> Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en tillräcklig insyn och 
uppföljning i investeringsprojektet? 

> Genomförs löpande och dokumenterade riskanalyser avseende 
investeringsprojektet och dokumenteras eventuella åtgärder? 

> Är ansvarsfördelning, befogenheter och organisation tydlig i investeringsprojektet? 
> Har tekniska nämnden tillvaratagit synpunkter mm. från socialnämnden med 

avseende på deras ansvar för verksamheten? 

Granskningen har omfattat kommunens investeringsprojekt avseende Tåstorps 
demensboende och i huvudsak under 2018. 

Granskningen har avsett kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden. 
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2.2 Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som är underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. 

Revisionskriterierna för denna granskning har varit: 

• Kommunallagen 6 kap 
• Lag om kommunal redovisning 6 kap, Redovisning och värdering av 

anläggningstillgångar 
• Interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier, uppföljning och analys 
av projektredovisning, samt intervjuer och avstämningar med berörda tjänstemän och 
politiker. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande dokument 
Nedan följer ingående redogörelse över de beslut och de officiella dokument samt rutiner 
som har tagits fram för att administrera investeringsprocessen i Falköping kommun. 

3.1.1 Policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Policyn uppdaterades senast 2018-02-26, KF § 46 och innehåller bl.a. en mer koncis 
version av de riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning som behandlas i nästa 
avsnitt. 

3.1.2 Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

Riktlinjerna uppdaterades senast 2018-02-07, KF § 37 och bygger på den policy som 
nämns i föregående avsnitt. Riktlinjerna är emellertid mer djupgående när det gäller 
budgetprocessens delar inom vilka även investeringsprocessen ryms. 

Enligt riktlinjerna ska förvaltningarna senast i september två år innan aktuellt budgetår 
inkomma med vilka investeringsbehov som finns. Senast månaden därpå ska detta 
samlas i en långsiktig investeringsplan innefattande både lokalförsörjningsplan, 
prioriterade byggnadsinvesteringar och planen för övriga investeringar. Ansvaret för att 
detta görs åligger kommundirektören. Värt att notera är även att investeringsplanen 
enligt riktlinjerna även ska innehålla en drifts- och kostnadsanalys av föreslagna 
investeringar och identifierat lokalförsörjningsbehov. Efter att investeringsplanen har 
tagits fram av kommunledningsgruppen under överinseende av kommundirektören ska 
den föreslagna investeringsplanen enligt dokumentet i november överlämnas till politiken 
för beredning. Senast i februari nästkommande år, i samband med att 
budgetförutsättningarna antas, ska kommunstyrelsen besluta om investeringsplanen. 

I riktlinjerna framgår det också att hänsyn skall tas till de styrprinciper för lokalförsörjning 
som återfinns i dokumentet "policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar" (vilket 
vi berör i nästa avsnitt). De investeringar och övriga åtgärder med hänsyn till 
lokalförsörjningsbehov som inte påbörjats under budgetåret ska enligt riktlinjerna 
omprövas i nästkommande års investeringsplan. 

Enligt riktlinjerna ligger sedan budgetförutsättningarna till grund för det budgetarbete 
som ska påbörjas av förvaltningarna senast i mars året innan aktuellt budgetår. Månaden 
därpå ska förvaltningarna lämna in sina respektive förslag på budgetunderlag som ska 
vara av mer övergripande karaktär och därefter ansvarar kommundirektören för att dessa 
sammanställs till ett samlat budgetunderlag. Budgetunderlaget ska i slutet av maj månad 
överlämnas för politisk beredning och i oktober månad beslutar sedan 
kommunfullmäktige om budget och kompletterande flerårsplan där respektive nämnds 
driftsbudgets- och investeringsram för kommande år återfinns. 

Enligt riktlinjerna är det inom tilldelad investeringsram som nämnderna därefter beslutar 
om nya investeringar. Här ska noteras att ansvarig nämnd enligt riktlinjerna har rätt att 
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omdisponera tilldelade pengar mellan olika investeringsprojekt inom den 
investeringsram som de har fått tilldelat till sig för aktuellt budgetår. Här framgår också 
att ökade driftskostnader i första hand ska finansieras genom besparingar och 
prioriteringar inom den tilldelade investeringsramen. 

3.1.3 Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar 

Policyn beslutades av kommunfullmäktige 2017-06-26 (Diarienr: KS 2017/87 101) som 
ett komplement till ovan berörda policy och riktlinje gällande verksamhets- och 
ekonomistyrning. Policyn tydliggör styrprinciperna för lokalförsörjningen i Falköping samt 
hur beslutsprocessen går till gällande byggnadsinvesteringar. Enligt dokumentet har 
tekniska nämnden fått i uppdrag att ta fram riktlinjer baserat på existerande policy men 
efter samtal med ansvariga kan vi konstatera att sådana riktlinjer ännu inte har tagits 
fram. 

Enligt policyn styrs den strategiska lokalförsörjningsprocessen av följande principer: 

• Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig planering som skapar 
förutsättningar för att ta genomtänkta och ekonomiskt hållbara beslut. 

• Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där Falköpings kommuns bästa 
ska vara vägledande. 

• Vid bedömningen av byggnadsinvesteringar eller lokalförändringar ska hänsyn 
tas till lokaleffektivitet, vilket innebär att den befintliga lokalkostnaden ska ställas 
i relation till kommunens långsiktiga kostnad för nybyggnation. 

• Lokalbehov ska i första hand tillgodoses inom ägda byggnader, i andra hand 
genom lokaler inom kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare. 

I policyn framgår det att lokalförsörjningsplanen utgör en del av budgetförutsättningarna 
med sin långsiktiga planering av lokalförsörjningen i vilken det ska ingå både behovs-
och kostnadsanalys av det befintliga beståndet. Den ska vidare uppdateras årligen i 
samband med budgetarbetet. Ytterst ansvarig för detta arbete är kommundirektören som 
enligt policyn ska utse en arbetsgrupp vilken ska sammanställa en 10-årig 
lokalförsörjningsplan med de olika förvaltningarnas lokal- och investeringsbehov. 

När det gäller byggnadsinvesteringar framgår i policyn att det är tekniska nämnden som 
beslutar om igångsättning baserat på den investeringsram som nämnden blivit tilldelad 
av kommunfullmäktige. I de flesta fall ska investeringsbeslut vidare grunda sig på den 
fastställda lokalförsörjningsplanen. Avvikelser ska enligt policyn i första hand hanteras 
inom den redan beslutade investeringsramen. 

Enligt policyn ska strategiska samt större investeringar, på över 20 miljoner kr, lyftas av 
tekniska nämnden till kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller även investeringar av 
"principiell beskaffenhet". Avvikelser på mer än 10 % vid dessa typer av investeringar 
ska också lyftas till kommunfullmäktige såvida det inte går att kompensera för 
kostnadsökningen genom besparingar inom samma verksamhetsområde. 
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Eventuella detaljplaneförändringar som behöver göras i samband med en investering 
ska ansökas om av kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. 

3.1.3.1 Bedömning 

Vi konstaterar att tekniska nämnden enligt policyn har fått i uppdrag att ta fram 
kompletterande riktlinjer men att detta ännu inte har gjorts. Vidare bedömer vi att 
processbeskrivning och riktlinjer är ändamålsenliga och effektiva. 

3.2 Fallstudie 

3.2.1 Tidslinje beslutsprocess 

I socialnämndens protokoll från 2016-01-18, § 4, framgår det att den 8 april 2013 antog 
socialnämnden (§ 49) en plan för den framtida demensvården i kommunen. Detta 
föranleddes av samverkan och dialog mellan representanter från socialnämnden och de 
för demensvården viktiga personalgrupperna inom kommunen. Beslutsunderlaget 
byggde även på gjorda studiebesök hos demensboenden både i Sverige och i Danmark. 

En av planens slutsatser var att kommunen var i behov av ett centrum för demensvården. 
I socialnämndens protokoll från januari 2016 framgår också att demensboendets 
beräknade yta planerades till 8 000 kvm och att detta skulle innefatta bl.a. 70 
boendeplatser och 10 platser för korttidsvistelse. Målsättningen enligt protokollet var 
initialt att demenscentrumet skulle vara färdigställt under 2018. 

Enligt Tekniska nämndens protokoll från 2017-03-20, § 25, beslutade nämnden att 
föreslå kommunfullmäktige att anslå finansiering av demenscentrumets byggnation. 
Detta efterföljdes av kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 62, om att föreslå 
kommunfullmäktige att anslå 180 000 000 kr för demenscentrumet och att finansiering 
skulle ske ur tekniska nämndens investeringsbudget för 2017-2019.1 kommunstyrelsens 
beslutsunderlag som tagits fram av kommunledningsförvaltningen framgår att beslutet 
har behandlats "i linje med föreslagen policy för lokalförsörjning och byggnadsinvestering 
där tekniska nämnden ska lyfta strategiska och större investeringar till 
kommunfullmäktige, som beslutar om investeringen ska genomföras". Det framgår också 
i beslutsunderlaget att investeringskostnaden skulle kunna komma att ändras då 
"investeringsprojektet ännu inte är upphandlat" men att detta då i första hand ska 
finansieras inom ramen för tekniska nämndens beslutade investeringsram. 

I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-05-29, § 68, framgår att fullmäktige 
återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av 
investeringskostnaderna som ännu inte hade fastställts då upphandlingen fortfarande 
pågick. I kommunstyrelsens protokoll från 2017-06-07, § 89, framgår att 
kommunstyrelsens ordförande på uppdrag av kommunstyrelsen skulle ta fram ett nytt 
förslag till kommunfullmäktige gällande investeringen i ett nytt demenscentrum och att 
detta skulle bygga på ett kommande beslut i tekniska nämnden. Det beslutet togs 2017-
06-12, § 57, och kungjorde att ett anbud accepterats gällande nybyggnation av 
demensboende till en investeringskostnad på 210 000 000 kr under perioden 2017-
2019. Baserat på detta föreslog därefter kommunstyrelsen ordförande kommun-
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fullmäktige att besluta en investering i ett nytt demensboende till en kostnad på högst 
210 000 000 kr. 

I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-06-26, § 86, framgår att beslut togs om att 
godkänna en investering på högst 210 000 000 kr för det nya demenscentrumet som ska 
finansieras med tekniska nämndens investeringsbudget för 2017-2019. 

3.2.1.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att investeringen i demenscentrumet, vilken kan kategoriseras som en 
"större investering", har följt existerande policys rekommenderade beslutsgång såtillvida 
att det är tekniska nämnden som lyft investeringen till kommunfullmäktige. 

3.2.2 Investeringskostnad och ekonomisk kalkyl 
Enligt det avtal som signerats av både Falköpings kommun och entreprenören, Asplunds 
Bygg i Falköping AB, uppgår totalkostnaden till 203 332 817 kr efter att entreprenören 
sänkt den initiala totalkostnaden med 6 miljoner kr. 

I den kostnadskalkyl som finns för projektet ingår både en investeringskostnadskalkyl 
och en driftskostnadskalkyl. Tillsammans inbegriper dessa två kalkyler samtliga 
investeringar som ingår i projektet. 

3.2.3 Projekthandling och organisation 

I den programhandling och organisationsbeskrivning daterade till 2016-11-24 som utgör 
beslutsunderlaget för byggnationen av demenscentrumet återfinns detaljer kring 
projektets planering, implementering och ansvariga tjänstemän och beslutsfattare. Bl.a. 
finns det utförliga beskrivningar gällande demenscentrumets placering och utformning, i 
vilka byggnadens energiförbrukning är en aspekt som berörs. Vidare finns det även 
tydliga målformuleringar för demenscentrumet. 

I nedan organisationsbeskrivning framgår att beslutsunderlaget togs fram i samverkan 
mellan tjänstemän från i huvudsak socialförvaltningen och fastighetsavdelningen. Därtill 
bidrog även tjänstemän från andra förvaltningar samt externa konsulter i arbetet med att 
ta fram ett beslutsunderlag. 
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Vid intervjuer framgår att det är totalentreprenad som är den entreprenadform som 
används under projektets genomförande. Under byggnationens gång finns det vidare en 
ansvarig projektgrupp bestående av KSAU och presidiet som får kvartalsmässiga 
uppföljningsrapporter på hur arbetet fortskrider. Därtill rapporteras eventuella avvikelser 
men den rapporteringen görs inte till projektgruppen utan till tekniska nämnden. 

3.2.3.1 Bedömning 

I relation till projektets omfattning är vår bedömning att en kvartalsmässig 
återrapportering är tillräcklig i termer av frekvens. Vidare gör vi bedömningen att 
återrapporteringen och i förlängningen projektstyrningen är ändamålsenlig. 

3.2.4 Riskanalys 
Riskanalys görs idag endast av byggnationens inverkan på verksamheten. Det görs 
däremot ingen riskanalys av själva byggprocessen och hur den kan påverkas negativt 
av eventuella oförutsedda händelser under arbetets gång. 

3.2.4.1 Bedömning 

Vi noterar att det endast görs riskanalys med hänsyn till hur verksamheten påverkas av 
investeringsprojektet men att det inte görs någon riskanalys av själva byggprocessen. 
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3.3 Svar på revisionsfrågorna 
Nedan följer svar på revisionsfrågorna: 

1. Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en effektiv styrning 
och ledning i investeringsprojektet? 

Generellt sett är vår bedömning att projektstyrningen är effektiv och 
ändamålsenlig. 

Det finns tydliga policys och riktlinjer för hur investeringsprocessen ska fortskrida. 
Vidare kan vi konstatera att investeringsprojektet har följt den rekommenderade 
beslutsgång för "större" investeringar som finns beskriven i existerande policy 
såtillvida att det var tekniska nämnden som lyfte investeringen till 
kommunfullmäktige. 

Dock noterar vi att tekniska nämnden ännu inte har tagit fram de kompletterande 
riktlinjer till policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar som den har 
uppdragits att göra. 

2. Har kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en tillräcklig insyn och 
uppföljning i investeringsprojektet? 

I relation till projektets omfattning är vår bedömning att den kvartalsmässiga 
återrapportering som sker till ansvarig projektgrupp, bestående av KSAU och 
presidiet, är tillräcklig i termer av frekvens. Detta kompletteras därtill med att 
avvikelser rapporteras till den tekniska nämnden. 

3. Genomförs löpande och dokumenterade riskanalyser avseende investerings
projektet och dokumenteras eventuella åtgärder? 

Det görs riskanalyser av byggnationens inverkan på verksamheten. 

Det görs däremot ingen riskanalys av själva byggprocessen och hur 
byggnationen kan påverkas negativt av eventuella oförutsedda händelser under 
arbetets gång. 

4. Är ansvarsfördelning, befogenheter och organisation tydlig i investerings
projektet? 

Ansvarsfördelningen under projektplanering och framtagandet av 
beslutsunderlaget var tydlig och genomförd dokumentstudie visade på att detta 
gjordes genom samverkan mellan tjänstemän från olika förvaltningar samt 
externa konsulter. 

När det gäller ansvarsfördelningen och organisationen kring själva byggnationen, 
vilken pågår i skrivande stund, är den också tydlig. Ansvarig projektgrupp, 
bestående av KSAU och presidiet, har det yttersta ansvaret och bistås i detta 
arbete av den tekniska nämnden. 
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5. Har tekniska nämnden tillvaratagit synpunkter mm. från socialnämnden med 
avseende på deras ansvar för verksamheten? 

Samverkan mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen fungerar väl 
och vårdverksamheten har i ett tidigt stadie varit med och utformat lokalerna 
tillsammans med arkitekt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Tekniska nämnden att framledes 
göra inledande riskanalyser för byggprojekten. 

Dag som ovan 

KPMG AB 

Eva From 
Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal revisor 

Kommunal revisor 
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