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Ledamotsinitiativ - Principiell fråga kring
budgetöverskridande vid byggnation av bland annat
familjebadet
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen
2. Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunledningsförvaltningen för fortsatt
beredning.

Beskrivning av ärendet
Anders Wikman har inkommit med en skrivelse den 7 september 2020. Av
skrivelsen framgår att han vill väcka ett ärende på kommunstyrelsen om
budgetöverskridandet i bygget av bland annat familjebadet. Han vill
att kommunstyrelsen diskuterar den principiella frågan om hur kommunstyrelsen
politiskt hanterar att ett beslut från kommunfullmäktige blir uppemot 30 miljoner
kronor dyrare, eller mer, och hur berörda får information om det.
Initiativet diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 september 2020
där man beslutade att ledamotsinitiativet ska behandlas på kommunstyrelsen den
27 oktober 2020.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Berörda nämnders reglemente, delegationsordning och interna styrdokument ska
vara utformade på ett sådant sätt att det tydligt framgår hur investeringsprojekt
initieras, styrs, återrapporteras och hur avvikelser hanteras.
För närvarande pågår tre samordnade arbeten på kommunledningsförvaltningen
som på olika sätt berör frågorna i ledamotsinitiativet. En arbetsgrupp är tillsatt för
att effektivisera och tydliggöra arbetsflöden i investeringsprocessen. En revidering
pågår av styrdokumentet ”Regler för investeringar”. Slutligen så är svar på
revisionsrapport ”Granskning styrning och kontroll av investeringsprojektet
Familjebadet” under beredning.
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Dessa arbeten kommer att avslutas under hösten och
kommunledningsförvaltningen tycker det är lämpligt att ledamotsinitiativet besvaras
när dessa arbeten är färdiga. Förvaltningen avser därför att ta upp
ledamotsinitiativet på kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020.
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budgetöverskridande vid byggnation av familjebadet
Beslut
Ledamotsinitiativet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober
2020.

Beskrivning av ärendet
Anders Wikman har inkommit med en skrivelse den 7 september 2020. Av
skrivelsen framgår att han vill väcka ett ärende på kommande
kommunstyrelsesammanträde, den 27 oktober 2020, om budgetöverskridandet i
bygget av bland annat familjebadet. Han vill att kommunstyrelsen
diskuterar den principiella frågan om hur kommunstyrelsen politiskt hanterar att ett
beslut från kommunfullmäktige blir uppemot 30 miljoner kronor dyrare, eller mer,
och hur berörda får information om det.
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