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Stadens investeringar (rapport 2019:1)
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur staden
analyserar framtida driftkostnadspåverkan som följer av
investeringar.
Bedömning
 Sammantaget bedömer revisionen att det finns ett tydligt
regelverk och en gemensam modell för styrning och uppföljning
av nämnders och bolags investeringsarbete. Det är dock oklart
om, och på vilket sätt pågående och planerade investeringars
driftkostnadspåverkan analyseras på en för staden aggregerad
nivå.
 Det är viktigt att resursfördelningen (schablonersättningen)
anpassas till ekonomiska förändringar på längre sikt eftersom det
finns risk för att lokalkostnader tar en allt större andel av
nämndernas totala budget i anspråk.
 Nämndernas lokalresursplaner ska ge en samlad bild av det
stadsövergripande lokalbehovet, men revisionen har inte kunnat
identifiera i vilka sammanhang de används i stadens övergripande
ekonomiska planering.
 I den SAMS-rapport (samordnade grundskoleplaneringen i
Stockholm) som kommunstyrelsen behandlade under våren 2018
redovisas inte några ekonomiska konsekvenser avseende beslutad
och planerad utbyggnad och det är oklart i vilka sammanhang
SAMS förslag till utbyggnad analyseras i stadens ekonomiska
planering.
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Rekommendationer
 Redovisningen av framtida driftkostnadsökningar beroende på
planerade investeringar bör förtydligas och staden bör ta ställning
till hur resursfördelningen ska anpassas till ekonomiska
förändringar på längre sikt.
 För det finansiella målet ”kapitalkostnadernas andel av
nettodriftkostnaderna”, bör en beräkning över prognostiserat
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utfall redovisas i konjunkturärendet och budgeten. Detta för att
tydligt belysa den ekonomiska ställningen för planeringsperioden.
 Metodiken för riskhantering bör utvecklas genom att risker
identifieras utifrån ett driftkostnadsperspektiv och analysen av
driftkostnadsökningar bör utvecklas i projektens
slutredovisningar.
 SAMS-rapporten bör kompletteras med ekonomiska beräkningar
och det bör bli tydligare hur förskoleplaneringen ska integreras i
stadens övergripande planering.
 Lokalförsörjningsplanernas roll i stadens övergripande
ekonomiska planering bör klargöras.
Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2019-04-04 att överlämna
rapporten till kommunstyrelsen. Yttrandet har begärts in till
revisorsgrupp 1 senast den 28 juni 2019.
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