
Beredning av beslutat investeringsutrymme

Bakgrund
Fullmäktiges beslutade utrymme för investe-
ringar har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 15 åren. Av landstingsplanerna 
framgår att fullmäktige utgått från en strategi 
om att nivån på investeringar ska styras uti-
från en volym för återinvesteringar som 
motsvarar avskrivningskostnaderna. Strate-
gin har en koppling till fullmäktiges finansi-
ella mål om att landstinget ska kunna finan-
siera investeringar med egna medel. Syftet 
med denna granskning har varit att kontrol-
lera beredningen inför fullmäktiges beslut 
om utrymme för investeringar i fastigheter, 
medicinteknisk utrustning, hjälpmedel och 
IT. 

Iakttagelser
Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
inte säkerställt en tillräcklig ärendeberedning 
inför fullmäktiges beslut om utrymme för 
investeringar. Underlaget för fullmäktiges 
beslut saknar dokumenterade analyser och 
det är svårt att veta konsekvenserna för 
verksamheterna av nivån på investeringarna 
varit oförändrad under en längre period. 
Den långsiktiga strategin för utrymmet för 
investeringar som fullmäktige tillämpat är 
heller inte utvärderad sedan strategin inför-
des.

Av granskningen framgår också att investe-
ringsrådet i beredningen inte gjort några 
dokumenterade riskanalyser när rådet priori-
terat bort investeringsprojekt som verksam-
heterna äskat. Tidigare granskningar visar 
även att de investeringar som blir beslutade 
och genomförda inte följs upp eller ut-
värderas (rapport16/2003 och 23/2014) . 

Sammantaget gör vi bedömningen att otill-
räcklig dokumentation i invester-
ingsprocessen medför risk att varken lands-
tingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen har 
insyn i beredningen inför investeringsbeslut 

eller av effekterna av genomförda investe-
ringar. Inte heller för revisorerna är det möj-
ligt att granska om investeringsprocessen 
håller tillräcklig kvalitet. 

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar 
revisorerna följande rekommendationer:

 Landstingsstyrelsen bör utvärdera 
den hittills rådande strategin som in-
nebär att nivån för dagens investe-
ringar bestäms av utrymmet för av-
skrivningar som i sin tur är ett resul-
tat av tidigare års investeringar. Om 
utvärderingen visar att det behövs 
förändringar bör landstingsstyrelsen 
uppmärksamma fullmäktige om 
detta.

 Landstingsstyrelsen bör säkerställa 
att det görs dokumenterade riskana-
lyser inför fullmäktiges beslut om in-
vesteringsutrymme. Vilka blir exem-
pelvis konsekvenserna av att investe-
rings skjuts upp eller inte blir ge-
nomförda till följd av den beslutande 
investeringsnivån?

 Landstingsstyrelsen, hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och nämnden för 
funktionshinder och habilitering bör 
säkerställa att det görs doku-
menterade riskanalyser vid både be-
slut om att genomföra enskilda in-
vesteringar och beslut om bortpriori-
tering av investeringsprojekt.
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