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Granskning av investeringsprocessen 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens 
investeringsprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån 
perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig investeringsprocess 
utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.   

Kommunens lokalförsörjningsprocess är tydliggjord i styrande dokument samt att 
beställande verksamhets ansvar och delaktighet i planeringsfasen av ett 
investeringsprojekt på ett övergripande plan är tydliggjort i styrande dokument. 
Beställande verksamhets delaktighet och mandat är däremot inte tydliggjort i styrande 
dokument avseende genomförandefasen. Vidare noterar vi att beställande 
verksamhetsförvaltning inte får till sig någon strukturerad rapportering avseende 
status för investeringsprojekt i genomförandefasen samt att beställande nämnd inte får 
något direkt rapportering från tekniska nämnden. Uppföljning som tekniska nämnden 
som helhet erhåller bedömer vi är på övergripande nivå och inte specificerad på 
projektnivå. Vi bedömer att uppföljningen kan stärkas genom att uppföljning på 
projektnivå enligt trafikljusmodell implementeras och rapporteras vid något tillfälle 
under året. Den uppföljningen tekniska nämnden erhåller delges kommunstyrelsen, 
men vi noterar att uppföljningen inte delges andra nämnder (beställaren).  Vi 
konstaterar vidare att varken tekniska nämnden eller kommunstyrelsen har tagit del av 
något slutredovisningsärende under år 2022. 

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden att: 

• Tillse att tekniska nämndens roll och ansvar i kommunens investeringsprocess 
tydliggörs och att nämndens beslutsmandat är tydliga och kända.  

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att Regler för investeringar implementeras fullt ut.  

• Säkerställa att Riktlinjer för investeringar (stöddokument) tas fram och 
implementeras som ett komplement till Regler för investeringar.  
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Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att: 

• Säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett investeringsprojekt 
samt att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i tidiga skeden av 
investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av kommunens 
fastigheter.  

• Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras.  

• Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig 
detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda 
verksamhetsnämnder. Uppföljningen kan stärkas genom till exempel 
återrapportering av status för ekonomi, tidplan och kvalitet/utformning per 
namngivet projekt respektive samlingsprojekt enligt trafikljusmodellen. 

• Säkerställa att slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt regelverk.  

Revisionen översänder rapporten för kännedom till kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden.   

För Enköpings kommuns revisorer 

 

 

 

Tony Forsberg     Annika Ekman 
Ordförande     Förtroendevald revisor 

 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun genomfört
en granskning av kommunens investeringsprocess. Granskningens syfte är att bedöma
om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig
investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och
intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
tekniska nämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån
perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Nedan framgår bedömning för varje revisionsfråga. Bedömningar sker utifrån en
tregradig skala: Grönt (uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) och rött (ej uppfyllt). För fullständiga
bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor Bedömning

1. Finns ett tydligt regelverk avseende investeringar?
(planering och tidsplaner, förkalkyler, beslut, löpande
kontroll/uppföljning, utvärdering/efterkalkyler)?

Delvis

2. Finns ändamålsenliga processer utifrån beslutade
regelverk?

Delvis

3. Är verksamheterna delaktiga i planerings- och
genomförandeprocess?

Delvis

4. Sker uppföljning och rapportering fortlöpande till styrelsen
och berörda nämnder?

Delvis

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden
att:

● Tillse att tekniska nämndens roll och ansvar i kommunens investeringsprocess
tydliggörs och att nämndens beslutsmandat är tydliga och kända.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att Regler för investeringar implementeras fullt ut.
● Säkerställa att Riktlinjer för investeringar (stöddokument) tas fram och

implementeras som ett komplement till Regler för investeringar.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att:
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● Säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett investeringsprojekt samt
att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i tidiga skeden av
investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av kommunens fastigheter.

● Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras.
● Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig

detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda verksamhetsnämnder.
Uppföljningen kan stärkas genom till exempel återrapportering av status för
ekonomi, tidplan och kvalitet/utformning per namngivet projekt respektive
samlingsprojekt enligt trafikljusmodellen.

● Säkerställa att slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt regelverk.
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Inledning
Bakgrund
Demografisk utveckling leder i många kommuner till ett ökat behov av förändring i lokal-
och fastighetsbeståndet. Detta medför utökade utgifter i form av nyinvestering och
lokalanpassning. Många kommuner har redan i dagsläget en hög investeringstakt. Det
är av stor vikt att investeringsprocessen är tydlig utifrån styrning och kontroll samt
ansvarsfördelning. En bristande investeringsprocess riskerar att investeringsprojekt blir
dyrare, försenade och av sämre kvalitet än förväntat. I perioder av hög investeringstakt
blir brister i investeringsprocessen särskilt tydlig. Grundförutsättningen för att hantera
långsiktiga förändringar är en välgrundad långsiktig planering samt att noga analysera
tillkommande driftskostnader inför beslut om investeringar.

I granskningen av Pepparrotsbadet kunde konstateras brister i nuvarande
investeringsprocess. Kommunen har även sett över och utvecklat investeringsprocessen
i syfte att göra den mer ändamålsenlig och effektiv.

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att
göra en granskning inom ovan rubricerat område.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden
säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi,
långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Följande revisionsfrågor används för att uppnå mot syftet med granskningen:

1. Finns ett tydligt regelverk avseende investeringar? (planering och tidsplaner,
förkalkyler, beslut, löpande kontroll/uppföljning, utvärdering/efterkalkyler)?

2. Finns ändamålsenliga processer utifrån beslutade regelverk?
3. Är verksamheterna delaktiga i planerings- och genomförandeprocess?
4. Sker uppföljning och rapportering fortlöpande till styrelsen och berörda nämnder?

För samtliga revisionsfrågor granskas om det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner
för att säkerställa en förutsägbar process.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

Följande revisionskriterier används i granskningen:
● Kommunallag 6 kap 1 §, 6 kap 6 §, 11 kap 1 §
● Reglementen och Delegationsordningar
● Regler för investeringar
● Andra kommunala styrdokument som berör området
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Avgränsning
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen och tekniska nämnden och
avgränsas till år 2022 samt till viss del tidigare år.

Metod
Granskningen har skett genom granskning av styrande dokument och dokumenterade
rutinbeskrivningar.

Analys av kommunens statistik för investeringsanslag i förhållande till utfall de senaste
åren.

Analys av kommunens statistik för andelen investeringsprojekt med negativ
budgetavvikelse de senaste åren.

Följande funktioner har intervjuats för granskningen:

● Ordförande, kommunstyrelsen
● 1:e vice-ordförande, kommunstyrelsen
● 2:e vice-ordförande, kommunstyrelsen
● Ordförande, tekniska nämnden
● Vice-ordförande, tekniska nämnden
● Ledamot, tekniska nämnden
● Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen
● Controller, kommunledningsförvaltningen
● Business controller, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Biträdande förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Fastighetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Projektchef fastighetsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Projekt- och planeringschef för VA-avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Ekonom/controller, samhällsbyggnadsförvaltningen
● Lokalsamordnare, socialförvaltningen
● Lokalsamordnare, upplevelsenämnden

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Regelverk avseende investeringar
Revisionsfråga 1: Finns ett tydligt regelverk avseende investeringar? (planering och
tidsplaner, förkalkyler, beslut, löpande kontroll/uppföljning, utvärdering/efterkalkyler)?

I detta avsnitt redogörs för den övergripande roll- och ansvarsfördelningen avseende
kommunens investeringar. Vidare beskrivs kommunens regelverk för investeringar med
utgångspunkt i de särskilt viktiga delar som anges i revisionsfrågan ovan.

Iakttagelser
Övergripande ansvar enligt reglemente
Av reglemente för kommunstyrelsen, senast reviderat av kommunfullmäktige
2017-06-12 § 105, framgår att styrelsen ska leda kommunens verksamheter genom att
utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen. Vidare ansvarar styrelsen för plan-, mark- och exploateringsfrågor. Av
kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad 2022-11-29 § 214, framgår att det
framförallt är Mark- och exploateringschef respektive plan-, mark- och
exploateringsutskottet (Plex) som har delegation att besluta i olika plan-, mark- och
exploateringsärenden.

Av reglemente för tekniska nämnden framgår att nämnden bland annat ansvarar för:

● Nyanläggning och förvaltning av kommunens parker, lekplatser, skogar och andra
allmänna platser.

● Att tillhandahålla vatten och att rena avloppsvatten inom de verksamhetsområden
(geografiska områden) som kommunen har fastställt. Nämnden är huvudman för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

● Att vara samordnande och verkställande organ för de kommunala verksamheternas
byggnader. Uppdraget utförs åt beställande nämnd och omfattar nybyggnad,
ombyggnad och tillbyggnad samt förvaltning, underhåll och energibesparing.

Utöver ovan ska nämnden fullgöra det som bestämts i samband med budget eller i
annat särskilt beslut.

Styrdokument
Kommunens övergripande styrdokument avseende investeringar är Regler för
investeringar. Regler för investeringar antogs av kommunfullmäktige 2021-11-15 § 164.
Dokumentet är styrande för kommunens nämnder. Dokumentet syftar bland annat till att:

● Utveckla den strategiska politiska investeringsstyrningen,
● Skapa tydlighet, effektivitet och långsiktighet i budgetprocessen,
● Ge förutsättningar till styrning, uppföljning och kontroll av kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen på övergripande nivå, samt
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● Tydliggöra beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter avseende
investeringsprocessen på en övergripande nivå.

I linje med detta regleras i Regler för investeringar övergripande ansvars- och
rollfördelning avseende investeringar, beslut om och underlag till investeringar, kriterier
för prioritering av investeringar, hantering av avvikelser i investeringsprojekt samt
uppföljning av investeringsprojekt. Uppföljningar av investeringar behandlas under
revisionsfråga 4 nedan. Övriga aspekter av Regler för investeringar redogörs
övergripande för nedan.

I intervju beskrivs att kompletterande riktlinjer/rutin till Regler för investeringar håller på
att tas fram, i vilka mer detaljerade beskrivningar av hur Regler för investeringar ska
tolkas och implementeras i praktiken ska beskrivas. Dessa kompletterande riktlinjer/rutin
är ännu ej färdigställda eller beslutade vid tid för granskning.

Kommunens investeringsprocess enligt Regler för investeringar
I Regler för investeringar anges hur driftkostnader som följer av en investering ska
finansieras samt vilken nämnd som ansvarar för att genomföra olika typer av
investeringar, se bilaga 1 nedan.

Kommunens övergripande investeringsprocess både avseende den övergripande
investeringsplanen och ett enskilt investeringsprojekt framgår av bild 1 nedan. Vidare
framgår av bild 1 att det i kommunen finns tre typer av investeringsposter, se rubrik
Övriga budgetposter i bild 1 nedan.

Bild 1 - Enköpings kommuns investeringsprocess
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1. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för de första tre stegen i den övergripande
investeringsplaneringen i bild 1. Kommunstyrelsen bereder även förslag till
investeringsbudget för kommunkoncernen inför beslut i kommunfullmäktige . År1

2022 innebär detta att respektive nämnd skall, utifrån sitt ansvarsområde och
verksamhet, inom ramen för budgetprocessen bereda och beslut om ett förslag till
investeringsbudget för sin verksamhet . Respektive nämnds investeringsbudget2

utgör sedan underlag för kommunens samlade investeringsbudget. Kriterier för
prioritering mellan olika äskade eller föreslagna investeringar anges i Regler för
investeringar. Totalt finns fem olika kategorier som enskilda investeringsprojekt kan
fördelas mellan och som indikerar olika prioritet, dessa framgår av bilaga 3 nedan.

2. För att ett enskilt projekt ska anses beslutat och kunna starta krävs ett politiskt
genomförande beslut från kommunstyrelsen. Detta beslut kan inte fattas innan
investeringen har godkänts som del av kommunfullmäktige fastställd
investeringsbudget.

Av Regler för investeringar framgår vidare att beroende på ett investeringsprojektets
storlek och komplexitet så ska beslutet grundas på ett underlag bestående av
förstudie eller djupare utredning samt kalkyl. I Regler för investeringar anges inte
något specifikt gränsvärde, antingen monetärt eller utifrån komplexitet, för när en
fördjupad utredning genom till exempel en förstudie krävs. Vid sakgranskning
framförs att detta ska tydliggöras i Riktlinjer/rutiner kopplade till Regler för
investeringar, vilka planeras att tas fram.

Kalkylen ska omfatta totala utgifter och kostnads-/intäktsförändringar som projektet
för med sig för kommunen . Det är verksamhetsnämnden som svarar för att beställa3

förstudien. Förstudien ska godkännas av berörda nämnder innan den blir underlag
för kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen kan då fatta ett
genomförandeberslut, omfattande projektbudget och preliminär driftkostnad. I detta
beslut ingår att uppdra till ansvarig verksamhets- eller utförarnämnd att verkställa
investeringen. Vidare kan kommunstyrelsen besluta om ändring av projektinriktning
och förnyad beredning eller om djupare analys med finansiering (t.ex.
programhandling).

3. Rektanglarna (blå, gul och grön) under rubriken “Övriga budgetposter” i bild 1 ovan
avser de tre typerna av budgetposter som finns i kommunfullmäktiges
investeringsbudget och plan. Dessa avser tre parallella spår avseende investeringar

3 Detaljerade instruktioner för vad investeringskalkyl ska omfatta framgår i Regler för investeringar.

2 Regler för investeringar innebär en delvis nya process för beredning av investeringsbudget. Den nya
processen innebär att kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut på ett tjänsteförslag. Nämnderna ska sen
göra ett yttrande över kommunstyrelsens inriktningsbeslut - som då blir ett underlag till fortsatt
budgetprocess.

1 Kommunfullmäktiges beslut om kommunkoncernens investeringsbudget omfattar budgetår och inriktning
för 4 planår. Vid sakgranskning tydliggörs att kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget bygger på
underlag från samhällsbyggnadsförvaltning. Investeringsplanering för enskilda projekt för fastigheter tas
fram i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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och i Regler för investeringar definieras dessa samt anges över vilken tidsperiod
beslut om budget för respektive typ av investering kan gälla.

Regler vid avvikelser och omfördelning av investeringsbudget
Om ett investeringsprojekt efter upphandling överskrider totalbelopp, som är godkänt av
kommunstyrelsen i genomförandebeslut, med 10 procent eller mer eller vid avvikelse
som uppgår till minst 10 mnkr ska projektet återgå för ny beredning . Avvikelser under4

10 mnkr eller under 10 procent av totalbelopp rapporteras vid slutredovisning .5

Överföring av investeringsbudget till nästa år (ombudgetering) beslutas av
kommunfullmäktige i samband med beslut av kommunens årsredovisning. Respektive
nämnd lämnar i samband med helårsbokslut förslag till ombudgetering av
investeringsbudget och tekniska nämnden ska även lämna en uppdaterad
utgiftsprognos för pågående projekt med enskilda budget och genomförandebeslut.
Regler för ombudgetering tydliggörs i Regler för investeringar.

Bedömning
Finns ett tydligt regelverk avseende investeringar? (planering och tidsplaner, förkalkyler,
beslut, löpande kontroll/uppföljning, utvärdering/efterkalkyler)?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att regelverket avseende investeringar är
tydliggjort i styrande dokument Regler för investeringar. Regelverket tydliggör roll och
ansvarsfördelning avseende planering, prioritering, underlag, beslut, avvikelser och
uppföljning av investeringar. Vi noterar att Regler för investeringar i delar är på en
övergripande nivå och att planerat kompletterande stöddokument ännu inte är
färdigställt och beslutat. Relaterat det konstaterar vi att ett konkret gränsvärde för när en
investering kräver att ett fördjupat underlag tas fram inför beslut inte är tydliggjort i
Regler för investeringar.

Utifrån denna bedömning rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att
Riktlinjer för investeringar (stöddokument) tas fram och implementeras som ett
komplement till Regler för investeringar.

Process utifrån beslutat regelverk
Revisionsfråga 2: Finns ändamålsenliga processer utifrån beslutade regelverk?

I detta avsnitt redogörs för skillnader mellan Regler för investeringar och hur
investeringsprocessen ser ut i praktiken. Vidare beskrivs vilka forum, stöddokument och
systemstöd som finns för styrning av investeringar. Avslutningsvis redogörs för statistik
över nyttjandegrad av kommunens investeringsbudget åren 2017-2022.

Iakttagelser
Implementering av Regler för investeringar
I intervju beskrivs att Regler för investeringar inte fullt ut är implementerade. Detta
beskrivs medföra att investeringsprocessen, framförallt avseende enskilda

5 Eventuella avvikelser avseende driftskostnader bereds i budgetprocessen.

4 Om totalbelopp efter upphandling däremot bedöms vara lägre än den beslutade projektbudgeten ska
projektbudgeten ändras till det lägre värdet.
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investeringsprojekt, i delar upplevs som otydlig av tekniska nämnden. I intervju beskrivs
att otydlighet bland annat finns avseende vad som definieras som stora och komplexa
projekt; samt vilka underlag som behöver vara framtagna inför att tekniska nämndens
beslutar att godkänna programhandling och/eller att genomförandebeslut avseende ett
investeringsprojekt fattas. Gränsvärde eller förteckning för detta finns inte i Regler för
investeringar utan beskrivs i intervju vara i behov att tydliggöras i ett kompletterande
styr-/stöddokument till dessa. Som beskrivits under revisionsfråga 1 ovan pågår vid tid
för granskning ett arbete med att ta fram ett kompletterande styr-/stöddokument till
Regler för investeringar, som ska kallas Riktlinjer för investeringar.
Kommunledningsförvaltningen leder arbetet med riktlinjerna, vilket påbörjades under
våren år 2022. Det är inte fastställt när riktlinjerna ska vara färdigställda.

Utöver ovan beskrivs i intervju att riktlinjer för investeringar ska tydliggöra processer för
planering och beredning av investeringar samt att tydligare knyta beredningsprocessen
till beslutsprocessen beskriven i Regler för investeringar. I intervju beskrivs att det finns
långsiktiga investeringsplaner för fastigheter, gata/park samt vatten och avlopps
investeringar som sträcker sig över åtminstone 10 år (strategisk nivå). Vidare är
processen för att besluta om årliga investeringsplaner i samband med budgetprocessen
tydliggjort i Regler för investeringar (operativ nivå). Däremot beskrivs i intervju att
processen för att koppla samman den långsiktiga och den operativa planeringen
planering på mellanlång sikt om cirka 5-10 år (taktisk nivå) inte är tillräckligt tydliggjord i
styrande dokument. I intervju beskrivs också att det finns ett behov av att tydliggöra de
ekonomiska utrymmet för investeringar över en 5-10 års period, detta för att förenkla
prioritering och planering av investeringar i tid. I samband med sakgranskning framgår
att en långsiktig ekonomisk prognos är under framtagande med utgångspunkt i de
finansiella målen. Vidare anges att ett så kallat strategiskt underlag tas fram och ligger
till grund för kommunstyrelsens inriktingsbeslut avseende det ekonomiska utrymmet.

Olika beslutstidpunkt
I intervju beskrivs att genomförandebeslut avseende investeringsprojekt fattas i olika
skeden av ett investeringsprojekt beroende på typ av investering. Avseende
fastighetsinvesteringar beskrivs att rutin är att genomförandebeslut fattas i samband
med att programhandling tas fram men innan projektering och upphandling av
entreprenör har genomförts. I gata/park- respektive vatten- och
avloppsinvesteringsprojekt anges att genomförandebeslut fattas först efter att
projektering och upphandling har genomförts. Denna skillnad i hantering noteras i
ärenden avseende genomförandebeslut för vatten- och avloppsinvesteringar respektive
fastighetsinvesteringar fattade under år 2022. I samband med sakgranskning
framkommer att beskriven skillnad i hantering beror på att gata/park-investeringar
beslutas i en samlingspost i budget och att det därmed står tekniska nämnden fritt att
besluta om dessa investeringar i det skede av investeringen som bedöms lämpligt.
Avseende vatten- och avloppsinvesteringar beskrivs att de investeringar som noteras
med avvikande beslutstidpunkt jämfört fastighetsinvesteringar avser så pass långa
projekt att de följt tidigare investeringsprocess. Framgent ska enskilda vatten- och
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avloppsinvesteringsprojekt följa samma rutin/regel som enskilda
fastighetsinvesteringsprojekt.

Underlag till investeringar
I intervju beskriver representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
nämnden att hanteringen av framförallt fastighetsinvesteringar inte är tillräckligt tydlig
avseende vilka underlag som ska tas fram inför genomförandebeslut samt vilket mandat
tekniska nämnden har att kravställa byggnadens tekniska funktionalitet utifrån att
nämnden i de flesta fall kommer att förvalta lokalen/fastigheten efter färdigställande. I
intervju beskrivs att beställande verksamhet i tidiga skeden har svarat för cirka 90
procent av underlagen till investeringen, medan utförande verksamhet stått för cirka 10
procent. utförande verksamhet. Med tidiga skeden avses processen fram till att
programhandlingar beslutats. Underlag framtagna av verksamheten i och med
programhandlingar beskrivs definieras som verksamhetens beställningsunderlag (VBU).
Ett motsvarande underlag (utföraren/förvaltarens beställningsunderlag) tas inte fram av
fastighetsavdelningen.

Kalkylering av investeringar och övriga stöddokument
Av Regler för investeringar framgår att det är beställande nämnd som ansvarar för att ta
fram totalkalkyl för sin investering. Det finns en kalkylmall, framtagen av
kommunledningsförvaltningen, som ska användas för kommunens nämnder.
Kompletterande denna finns det i Regler för investeringar en bild som tydliggör
ansvarsfördelning mellan kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och beställande förvaltning i kalkylarbetet, se bilaga 4
nedan.

Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen, och framförallt projektavdelningen, tagit
fram ett stort antal stöddokument vilka beskriver och reglerar hur olika aspekter av
beredning och genomförande av enskilda investeringsprojekt ska hanteras. Bland annat
finns ett processflöde framtaget avseende projektprocessen för ett enskilt
investeringsprojekt. Processflödet beskriver såväl viktiga steg i projektprocessen som
nyckelbeslut. Per processteg anges möjliga beslut och deras följder samt vilken
verksamhet som svarar för projektet i respektive steg. Krav, rutiner och dokumenterad
hantering anges per projektsteg.

Kalkylmallar för investeringskalkyl, preliminär hyresberäkning och avskrivning finns
framtagen i excel. I mall för investeringskalkyl ingår både entreprenadkostnad,
byggherrekostnad och särskilda poster för indexuppräkning och oförutsett. I posten för
oförutsett anges att både oförutsedda kostnader och ÄTA ingår. Det är i stöddokument
inte fastställt vilken procentsiffra som ska användas för oförutsett i kalkylen men ett
riktvärde anges i kalkyl-mallen. Justering utifrån riktvärdet beskrivs i intervju göras
beroende på hur komplext och riskfyllt ett investeringsprojekt bedöms vara.

Stödsystem - Projektstyrning
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för att genomföra en stor del av kommunens
investeringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är organisatoriskt placerad under både
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tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
organiserad i sex avdelningar, där avdelningarna Fastighet, Vatten och avlopp
respektive Park-gata-trafik ansvarar för förvaltning av anläggningar inom respektive
område. Det finns ingen dedikerad projektavdelning som ansvarar för genomförande av
investeringsprojekt. Respektive avdelning har en projektorganisation, vilka samordnas
genom ett gemensamt projektutvecklingsforum. Utsedd projektledare ansvarar för
projektet. Attesträtt i investeringsprojekt regleras i delegationsordning och
attestförteckningar. Vid tid för granskning beskrivs att attesträtt för projektledare inte är
tydliggjort i dessa dokument. En översyn av attestförteckningar beskrivs i intervju vara
planerad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte något dedikerat projektstyrningsverktyg.
Upphandling av ett sådant verktyg är pågående vid tid för granskning.

Som beskrivits ovan finns en projektmodell, Projektil, som anger hur projekt ska
genomföras och i vilken vissa checklistor, mallar och andra stöddokument finns. I
intervju beskrivs däremot att beslutsstegen i Regler för investeringar inte fullt ut
motsvarar de beslutssteg som återfinns i Projektil. Detta beskrivs medföra svårigheter
för projektledare att navigera i vilket skede av ett projekt de är samt avseende att
säkerställa att samtliga nödvändiga dialoger, underlag och beslut är på plats.

Uppföljning av kommunens investeringsverksamhet respektive enskilda
investeringsprojekt sker genom kommunens ekonomisystem samt i dedikerade
excelfiler. Excel-filerna handhas av samhällsbyggandsförvaltningens ekonomifunktion
och framförallt investeringscontroller. Filerna omfattar information om respektive
pågående projekt per investeringskategori. Informationen per projekt omfattar
bakgrundsinformation om projektet samt information om projektfas, budget, utfall,
avvikelse och prognos per år och totalt för projektet. I intervju beskrivs att excel-filerna
är fungerande för att löpande följa upp status och utveckling för investeringsprojekt men
att de kräver relativt mycket arbete och handpåläggning för att uppdatera och hålla
aktuella.

I intervju beskrivs överlag att projektledare och andra intressenter får det stöd de
behöver av ekonomifunktionen. Samtidigt framförs att nuvarande hantering innebär att
de blir beroende av ekonomifunktionen som får spendera tid på att uppdatera excel-filer
och stötta vid ekonomiuppföljning av projekt istället för mer djupgående analysarbete.

Samordning av investeringar och investeringsplanering
I intervju beskrivs att kommundirektörens ledningsgrupp svarar för att bereda och ge
förslag till såväl drift- som investeringsbudget/planer. Ett stöddokument som beskriver
ledningsgruppens ansvar avseende detta beskrivs vara under framtagande vid tid för
granskning.

I intervju beskrivs att styrgrupper finns för hela samhällsbyggnadsförvaltningens
projektportfölj av namngivna investeringsprojekt samt specifika styrgrupper för
fastighetsavdelningens stora projekt respektive gata/parks samt VAs dito. I
startgrupperna ingår berörda förvaltningschefer. Det finns en avsatt tid för
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styrgruppsmöten varje månad, men då dessa framförallt syftar till att besluta om
hantering då avvikelser förekommer i investeringsprojekt träffas styrgrupperna utifrån
behov.

Nyttjandegrad av investeringsbudget
Nyttjandegrad av investeringsbudget är inte ett nyckeltal som löpande följs upp och
rapporteras till ansvariga politiska instanser. I intervju beskrivs att nyttjandegraden av
investeringsbudgeten under ett flertal år har varit lägre än budget. Vi har för
granskningen inhämtat statistik avseende budget och utfall för kommunens samlade
investeringsanslag åren 2017-2022 (preliminärt utfall 2022 per januari 2023). Utfall och
budget per år framgår i diagram 1 nedan.

Diagram 1 - Budget och utfall per år, åren 2017-2022, i mnkr, samt nyttjandegrad av
investeringsbudget i procent över perioden
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Nyttjandegrad av investeringsanslag (budget) framgår av diagram 2 nedan.

Diagram 2 - Nyttjandegrad av investeringsanslag åren 2017-2022, i procent,

Som framgår av diagram 1 och 2 ovan har såväl budget som utfall och nyttjandegrad av
investeringsanslag/budget varierat per år under perioden 2017-2022. Nyttjandegraden
över perioden 2017-2022 uppgår i genomsnitt till cirka 61,8 procent. I intervju beskrivs
en förklaring till den observerade trenden vara att det inte har funnits tillräckliga
personella resurser för att driva samtliga planerade investeringsprojekt samt att projekt
har försenats mot ursprunglig tidplan. Detta beskrivs ha lett till att investeringsmedel
därför kontinuerligt skjutits framåt i tiden.

I intervju beskrivs att förvaltningen inte har systemstöd för att följa upp enskilda
investeringsprojekts utfall mot budget med nuvarande ekonomisystem och att
uppföljning av enskilda projekt därför görs i enskilda excel-filer. För granskningen har vi
efterfrågat underlag för hur stor andel av genomförda investeringsprojekt åren
2017-2022 som överskridit beslutad budget. Detta är inte ett nyckeltal kommunen följer
och med hänvisning till arbetsmängden som bedöms skulle krävas för att ta fram ett
sådant underlag har det inte gjorts för granskningen.

Projektchef fastighet har däremot gjort en sammanställning över beslutad budget,
utfall/prognos samt avvikelse för samtliga investeringsprojekt över 20 mnkr åren
2014-2022. Totalt omfattar listan 21 projekt. Ett projekt, gymnasieskolan har en prognos
i linje med budget. Av de övriga 20 projekten har 11 projekt en positiv budgetavvikelse
medan 9 har en negativ budgetavvikelse. Sammantaget är utfallet för dessa projekt en
negativ budgetavvikelse om -2,43 procent. Det motsvarar en avvikelse om 34,5 mnkr
jämfört en budget om 1 420,5 mnkr. Den genomsnittliga budgetavviklsen per projekt
uppgår till -2,35 procent. Den största negativa budgetavvikelsen ur urvalet avser
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projektet Pepparrotsbadet, infrastruktur, vilket var ett delprojekt kopplat till byggnationen
av Pepparrotsbadet, som hade en negativ budgetavvikelse om 59,9 procent.

Bedömning
Finns ändamålsenliga processer utifrån beslutade regelverk?

Delvis

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att kompletterande riktlinjer till Regler för
investeringar ännu ej har tagits fram och beslutats. Vi noterar att viss otydlighet finns
avseende tekniska nämndens roll i framförallt tidiga skeden av investeringsprojekt.
Vidare konstaterar vi att det har förekommit att genomförandebeslut fattas vid olika
tidpunkt under ett investeringsprojekt beroende på om det avser en fastighet eller
gata/park respektive VA.

Vi konstaterar också att det saknas ett dedikerat projektstyrningssystem. Däremot
konstaterar vi att investeringsprocessen i huvudsak följer Regler för investeringar samt
att projektstyrning sker genom ekonomisystem, dedikerade excel-filer och styrgrupper.

Utifrån denna bedömning rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden
säkerställa att Regler för investeringar implementeras fullt ut. Vidare rekommenderar vi
tekniska nämnden att säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett
investeringsprojekt samt att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i tidiga
skeden av investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av kommunens
fastigheter. Samt rekommenderas tekniska nämnden säkerställa att ett
projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras.

Verksamhetens delaktighet
Revisionsfråga 3: Är verksamheterna delaktiga i planerings- och genomförandeprocess?

I detta avsnitt redogörs för verksamhetens (den framtida hyresgästen) ansvar, roll och
mandat vid planering och genomförande av investeringsprojekt. Är dessa aspekter
tillräckligt tydligt definierade och finns forum och former för samordning.

Iakttagelser
Lokalförsörjningsprocessen
Utgångspunkt för kommunens långsiktiga investeringsplanering är
lokalförsörjningsprocessen, vilken beskrivs i Policy för lokalförsörjning, antagen av
kommunfullmäktige 2018-06-11, samt direkt i Lokalförsörjningsplan 2023, fastställd
2022-03-10. Av dessa dokument framgår att lokalförsörjningsprocessen ska omfatta
kommunens samtliga nämnder och att samtliga förvaltningar ska medverka.
Ansvarsfördelning anges för kommunstyrelsen, tekniska nämnden respektive övriga
nämnder. Kommunstyrelsen svarar för att samordna kommunens
lokalförsörjningsprocess och processer för lokalresursplanering. Tekniska nämnden
ansvarar för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Övriga nämnder ansvarar för att
årligen ta fram lokalbehovsplan där prioriterade behov och konsekvenser för
verksamheten redovisas. Dessa är underlag till kommunens lokalförsörjningsplan, vilken
i sin tur är underlag till kommunkoncernens årliga investeringsbudget och kommunens
övergripande investeringsplanering, se beskrivning under revisionsfråga 1 ovan.
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Lokalförsörjningsplanen omfattar beskrivning av förutsättningar för planering samt
redogörelse för nämndernas prognostiserade lokalbehov för de kommande 10 åren.

En sammanhållande funktion inom kommunens lokalplanering och
investeringsverksamhet är lokalstrateg. Tjänsten är vid tid för granskning vakant, men
ny lokalstrateg ska tillträda i början på 2023. Från och med 1 januari år 2023 kommer
funktionen lokalstrateg att flytta från kommunledningsförvaltning till
fastighetsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med flytten flyttar
även budget och ansvar att ta fram förstudier för de investeringar där det bedöms
behövas från kommunledningsförvaltningen till fastighetsavdelningen. Förstudier
kommer att rapporteras till kommunstyrelsen och verksamhetsnämnd.

Planeringsfasen
Som beskrivits under revisionsfrågor 1 och 2 ovan har beställande verksamhet ett
betydande ansvar avseende att ta fram underlag till det planerade investeringsprojektet
under projektets tidiga skeden, för fastighetsinvesteringar till och med
genomförandebeslut. Det omfattar framtagande av förstudie till investeringen. Som
framgår av Regler för investeringar ska verksamhetsnämnd godkänna förstudie samt
formellt begära att investeringen genomförs innan belsut att genomföra investeringen
kan fattas i kommunstyrelsen.

Genomförandefasen
I genomförandefasen är det tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen som
svarar för investeringen. Det är inte reglerat i styrande dokument vilket mandat som
beställande nämnd eller dess verksamhetsföreträdare har att besluta, begära eller
önska ändringar av projektets utformning under genomförandefasen.

I intervju beskrivs däremot att samtliga nämnder har åtminstone en utsedd
lokalsamordnare. Lokalasamordnaren svarar för att samordna nämndens
lokalbehovplanering samt att vid genomförande av enskilda investeringsprojekt ingå i
projektgrupp. Som beskrivits under revisionsfråga 2 ovan ingår även respektive
förvaltningschef i styrgrupp för investeringar. I intervju beskrivs att dessa funktioner har
möjlighet att inkomma med önskemål om ändringar i utformning under projekts
genomförande och att beslut om huruvida projektet ska hörsamma ändringar fattas i
dialog mellan utförande verksamhet och beställande verksamhet.

Uppföljning av investeringar
Som beskrivits ovan framgår det av Regler för investeringar att tekniska nämnden
ansvarar för uppföljning av alla nämnders investeringsprojekt som rör fastigheter och
anläggningar som ligger under tekniska nämnden (den absoluta majoriteten av
kommunens investeringar). Vidare anges att tekniska nämndens uppföljning med
prognos ska delges berörda nämnder och kommunstyrelsen. Av genomförd
protokollgenomgång för kommunstyrelsen och tekniska nämndens samtliga
sammanträden år 2022 framgår att tekniska nämndens tertialrapporter delges
kommunstyrelsen men inte övriga nämnder; utöver att alla nämnders rapporter är
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bilagor till Enköpings kommuns tertialrapporter och dessa ärenden skickas till alla
nämnder.

På tjänstepersonsnivå beskrivs i intervju att det framförallt är lokalsamordnaren som
svarar för att löpande följa och vid behov återrapportera till sin förvaltning om pågående
investeringsprojekt. Avvikelsebaserad uppföljning beskrivs även delges förvaltningschef
utifrån de ärenden som behandlas i styrgrupp. Ingen standardiserad rapportering delges
beställande verksamhets förvaltning.

Finansiering av investeringarnas driftkostnader
Av Regler för investeringar framgår att huvudprincipen vid budgetering av driftkostnader
som kommer av investeringar är att nämnderna finansierar dessa inom befintlig budget.
Om en investering medför ökade driftkostnader som inte kan finansieras inom
nämndens befintliga budget kan nämnden begära utökad driftbudget. I huvudscenariot
ska dock nämnden verka för att inrymma de ökade driftkostnaderna i budget genom
effektiviseringar och omprioriteringar.

Bedömning
Är verksamheterna delaktiga i planerings- och genomförandeprocess?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att kommunens lokalförsörjningsprocess är
tydliggjord i styrande dokument samt att beställande verksamhets ansvar och
delaktighet i planeringsfasen av ett investeringsprojekt på ett övergripande plan är
tydliggjort i styrande dokument. Beställande verksamhets delaktighet och mandat är
däremot inte tydliggjort i styrande dokument avseende genomförandefasen. Vidare
noterar vi att beställande verksamhetsförvaltning inte får till sig någon strukturerad
rapportering avseende status för investeringsprojekt i genomförandefasen samt att
beställande nämnd inte får något direkt rapportering från tekniska nämnden. Vi ser dock
positivt på att system med styrgrupper har implementerats samt att representanter för
beställande verksamhet är inkluderade i både projektgrupp och styrgrupp.

Uppföljning och rapportering
Revisionsfråga 4: Sker uppföljning och rapportering fortlöpande till styrelsen och berörda
nämnder?

I detta avsnitt redogörs för regler för löpande uppföljning och rapportering samt
slutredovisning till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och berörda
verksamhetsnämnder. Vidare redogörs för resultat av protokollgenomgång för
kommunstyrelsen och tekniska nämnden avseende år 2022.

Iakttagelser
I Regler för investeringar anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
följa kommunens verksamhet och ekonomi ur ett helhetsperspektiv. Uppföljning sker
enligt kommunstyrelsens fastställda tidplan i månadsrapporter, per tertial 1 samt i del-
och helårsrapportering. Vid samtliga uppföljningstillfällen ska uppföljningen omfatta årets
totala investeringsbudget. Uppföljning av enskilda investeringsprojekt ska ske vid tertial
1, vid delårsbokslut samt per helåret i årsredovisning. Uppföljningen av enskilda
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investeringsprojekt ska omfatta total projektbudget, totalt utfall och prognos med
kommentarer till väsentliga avvikelser.

Tekniska nämnden svarar för uppföljning av alla nämnders investeringsprojekt. Tekniska
nämndens uppföljning med prognoser ska delges berörda nämnder och
kommunstyrelsen. Av genomförd protokollgenomgång för tekniska nämnden
sammanträden år 2022 framgår att nämnden erhåller uppföljning av samtliga
investeringar som nämnden ansvarar för i samband med tertialrapport 1, delårsbokslut,
ekonomisk månadsrapport per oktober samt per helåret i årsredovisning för tekniska
nämnden. I intervju beskrivs vidare att tekniska nämndens arbetsutskott erhåller
uppföljning avseende avvikelser i stora investeringsprojekt vid varje möte.

Tekniska nämndens tertialrapport 1 respektive delårsrapport och helårsrapport innefattar
kommentarer till samlat investeringsutfall per investeringsområde. Som bilaga till
rapporteringen finns tabeller per investeringsområde som per
investeringsprojekt/samlingsprojekt bland annat redovisar budget, utfall från projektstart,
utfall, budget och avvikelse per uppföljningstillfället och prognos för samlat utfall.
Redovisning är fördelad per ansvarig nämnd. Kompletterande kommentarer till
investeringsutfall och avvikelse mot budget lämnas i samband med rapporteringen.
Kommentarer lämnas per investeringskategori eller baserat på väsentlighet per enskilt
investeringsprojekt.

Tekniska nämndens rapportering i tertialrapport 1, delårsrapport och årsredovisning
delges kommunstyrelsen. Av protokollgenomgång framgår dock inte att rapportering
delges berörda verksamhetsnämnden.

Av genomförd protokollgenomgång för kommunstyrelsens sammanträden år 2022
framgår att styrelsen erhåller uppföljning av sina egna investeringar i tertialrapport 1 ,
delårsbokslut, ekonomisk månadsrapport per oktober samt per helåret i årsredovisning
för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar även del av motsvarande uppföljning för
Enköpings kommun som helhet. I denna återrapportering är respektive nämnds
rapporter för motsvarande period bilagda, däribland den återrapportering som tekniska
nämndens tar del av. I den ingår som beskrivits ovan uppföljning av tekniska nämndens
investeringsverksamhet.

I Enköping kommuns årsredovisning 2021 ingår en investeringsredovisning som
omfattar budget, utfall och avvikelse mot budget år 2021; samt totalprognos och
avvikelse totalprognos mot budget för större pågående eller avslutade
investeringsprojekt.

Avvikelser och åtgärder
Regler för rapportering och åtgärdshantering vid avvikelser i pågående
investeringsprojekt anges i Regler för investeringar. Av regelverket framgår att
nämnderna skriftligen ska rapportera till kommunstyrelsen när enskilda
investeringsprojekt prognostiseras få en större avvikelse avseende ekonomi, tidplan,
oförutsedda utgifter i form av tekniska eller juridiska svårigheter, oväntade
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prisförändringar mm. Gränsvärde för en större avvikelse har redogjorts för under
revisionsfråga 1 ovan .6

Avvikelser från den ursprungliga projektbudgeten ska analyseras och kommenteras med
förslag till åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse. Åtgärder kan avse
besparingar inom projektet, omfördelning eller reducering inom investeringsbudgeten
eller begäran om utökat anslag. Beslut om tilläggsbudget (utökat anslag) fattas av
kommunfullmäktige.

Av protokollgenomgång omfattande kommunstyrelsens och tekniska nämndens
samtliga sammanträden år 2022 framgår att både tekniska nämnden och
kommunstyrelsen har behandlat ärenden som avser så kallad reviderad
investeringsutgift. Dessa ärenden har avsett begäran av utökad investeringsutgift efter
upphandling av fastighetsinvesteringsprojekt.

Såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen behandlar även under året ärenden
som avser att flytta investeringsmedel från tidigare år till innevarande eller från
innevarande år till kommande år.

Slutredovisning
I Regler för investeringar redogörs för kommunens regelverk för slutredovisning av
avslutade investeringsprojekt. Slutredovisning ska avse projektet i sin helhet,
omfattande både ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Slutredovisningen ska
omfatta analys av eventuella avvikelser jämfört med kalkyl. För fastighetsprojekt svarar
tekniska nämnden för att ta fram slutredovisning. Avseende markanläggningar har
upplevelsenämnden motsvarande ansvar. Slutredovisningar ska däremot ske till berörda
nämnder och kommunstyrelsen efter att investeringen tagits i bruk . Slurredovisning av7

enskilda investeringsprojekt kan ske vid terial 1, delårsbokslut samt i årsredovisning.

Vi har för granskningen erhållit ett exempel på en slutredovisning som presenterats för
tekniska nämnden tidigare år. Ärendet omfattar redovisning av projektmål, leverans,
avvikelser, ekonomiskt utfall mot budget, utfall mot tidplan samt bedömning av
framgångsfaktorer/lessons learned från projektet. I intervju beskrivs att
slutredovisningen är framtagen enligt mall.

I intervju beskrivs däremot att rutin för slutredovisning är bristfällig. Slutredovisning sker i
regel inte på ett tidsenligt sätt i anslutning till ett investeringsprojektets slutförande. I
intervju beskrivs till exempel att tekniska nämnden ännu inte har erhållit något
slutredovisning avseende projektet nybyggnation av Pepparrotsbadet. Projektet är
färdigställt samt har haft en negativ budgetavvikelse. Tekniska nämndens arbetsutskott
beskriver i intervju att slutredovisningar eller efterkalkyler inte regelmässigt tas fram och
presenteras för nämnden vid avslut av investeringsprojekt. Av genomförd

7 Av Regler för investeringar framgår att slutredovisning ska göras även om projektet i ett senare skede kan
komma att belastas med ytterligare kostnader.

6 I Regler för investeringar anges att en större avvikelse av utgifter är en avvikelse på 10 procent eller mer,
eller en avvikelse som uppgår till minst 10 mnkr. Det innebär att att för investeringsprojekt från och med 100
mnkr måste ett beslut om åtgärder alltid fattas vid avvikelser på 10 mnkr eller mer.

19



protokollgenomgång för kommunstyrelsen respektive tekniska nämndens samtliga
sammanträden år 2022 framgår att ingen av dessa har behandlat ett
slutredovisningsärende under året.

Bedömning
Sker uppföljning och rapportering fortlöpande till styrelsen och berörda nämnder?

Delvis

Bedömningen grundar sig i huvudsak på att regelverk för uppföljning och rapportering av
investeringar till kommunstyrelsen och tekniska nämnden är tydliggjort samt att
uppföljning i huvudsak sker i enlighet med fastställd årsplan. Uppföljning som tekniska
nämnden som helhet erhåller bedömer vi är på övergripande nivå och inte specificerad
på projektnivå. Vi bedömer att uppföljningen kan stärkas genom att uppföljning på
projektnivå enligt trafikljusmodell implementeras och rapporteras vid något tillfälle under
året. Den uppföljningen tekniska nämnden erhåller delges kommunstyrelsen, men vi
noterar att uppföljningen inte delges andra nämnder (beställaren).

Vi konstaterar att varken tekniska nämnden eller kommunstyrelsen har tagit del av något
slutredovisningärende under år 2022.

Utifrån denna bedömning rekommenderar vi tekniska nämnden att säkerställa att
uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig detaljeringsgrad samt
att uppföljningen även delges berörda verksamhetsnämnder. Uppföljningen kan stärkas
genom till exempel återrapportering av status för ekonomi, tidplan och
kvalitet/utformning per namngivet projekt respektive samlingsprojekt enligt
trafikljusmodellen. Vidare rekommenderar vi tekniska nämnden att säkerställa att
slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt regelverk.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun genomfört
en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska
nämnden säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven
ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
tekniska nämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån
perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden
att:

● Tillse att tekniska nämndens roll och ansvar i kommunens investeringsprocess
tydliggörs och att nämndens beslutsmandat är tydliga och kända.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att Regler för investeringar implementeras fullt ut.
● Säkerställa att Riktlinjer för investeringar (stöddokument) tas fram och

implementeras som ett komplement till Regler för investeringar.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att:

● Säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett investeringsprojekt samt
att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i tidiga skeden av
investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av kommunens fastigheter.

● Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras.
● Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig

detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda verksamhetsnämnder.
Uppföljningen kan stärkas genom till exempel återrapportering av status för
ekonomi, tidplan och kvalitet/utformning per namngivet projekt respektive
samlingsprojekt enligt trafikljusmodellen.

● Säkerställa att slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt regelverk.
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Bilaga 1 - Finansiering av driftkostnader och ansvar per
investeringsområde

Tabell 1- Finansiering och ansvar per investeringsområde
Investeringsområde Finansiering driftkostnader8 Ansvarig nämnd/bolag

Verksamhetslokaler Skattefinansiering (driftbudget) Kommunstyrelsen

Planerat underhåll lokaler Skattefinansiering (driftbudget) Tekniska nämnden

Gata/park* Skattefinansiering (driftbudget) Tekniska nämnden

Markanläggningar** Skattefinansiering (driftbudget) Upplevelsenämnden

Vatten- och avlopp (VA)
Taxe/avgiftsfinansering
(abonnenter) Tekniska nämnden

Mark- och exploatering
Exploateringsavtal,
skattefinansering Kommunstyrelsen

Kommunala bolag:
bostäder, el/fjärrvärme Försäljningsintäkter EHB , Ena Energi9

Inventarier (möbler,
maskiner/fordon, system
m.m.) Inom varje område Respektive nämnd
* Gata/park investeringar som är kopplade till befolkningstillväxt ingår i mark- och exploateringsförsörjningen
och redovisas därför för i exploateringsbudgeten.
** Med markanläggningar avses t.ex. fotbollsplaner och fritidsanläggningar.

Bilagor 2 - Investeringsplanering inför kommunfullmäktiges beslut

9 Enköpings Hyresbostäder AB.

8 I Regler för investeringar anges att den ekonomiska styrningen av investeringar har två perspektiv. Det
finansiella perspektivet som fokuserar på det finansiella utrymmet samt påverkan på kommunens låneskuld;
samt det resultatmässiga perspektivet som ställer konsekvensen av investeringar på den årliga
driftkostnaden mot utrymme i driftbudget.
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Bilaga 3 - Prioritering av investeringar

Prioritering av investeringar
Nr. Kategori Beskrivning

1. Kostnadsreduceringar
Nya projekt som medför väsentliga driftkostnadsreduceringar
(ekonomiskt lönsamma investeringar)

2.
Lag- och
myndighetskrav

Investeringar som måste genomföras till följd av lag- och
myndighetskrav samt som inte kan senareläggas av
säkerhetsskäl.

3. Volymförändringar
Förändringar av antal platser (skola, förskola, äldreomsorg m.m.)
som direkt kan kopplas till demografisk utveckling.

4.

Bibehållande av
nuvarande
servicenivå

Investeringsprojekt som är nödvändiga för att behålla nuvarande
servicenivåer.

5. Ökad ambitionsnivå

Investeringsprojekt som innebär en ökad
ambitionsnivå/standard/kvalitet och som anses som mycket
angelägna att göra. Investeringar som är nödvändiga för att
genomföra nya arbetssätt eller organisationsförändringar.

Bilagor 4 - Ansvarsfördelning totalkalkyl investeringsprojekt
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2023-03-01

___________________________ ___________________________

Kristian Damlin Jesper Häggman

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Enköping kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2022-08-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

24


	7. Revisionsrapport - granskning av investeringsprocessen - Enkopings-kommun-missiv-Gr-av-investeringsprocessen-signed-4490019
	7. Revisionsrapport - granskning av investeringsprocessen - Final - Revionsrapport - Granskning av investeringsprocessenpdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-0606:59:32
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Tony Forsberg på Enköpings kommun som en undertecknare, Annika Ekman på Enköpings kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0611:55:07
                    Tony Forsberg på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0611:55:46
                    Tony Forsberg på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0715:46:33
                    Annika Ekman på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0715:47:31
                    Annika Ekman på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0715:47:31
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Tony Forsberg (10318595):
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SDO for Annika Ekman (10318598):
{'status': 'complete', 'orderRef': '89bb4957-2228-4076-882c-5b22406f3e7c', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1748642399000', 'notBefore': '1653948000000'}, 'user': {'name': 'Annika Karin Margareta Ekman', 'surname': 'Ekman', 'givenName': 'Annika Karin Margareta', 'personalNumber': '195402240146'}, 'device': {'ipAddress': '90.227.3.65'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlRYNzdVNEJQL0V3dTl0T2JKcml2RGdSWHIxME9TQ2VibU9Fa2pVSjN4UEU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT53TlVVaEFRMmsrYXJlTVBCNWRiZzc3ZDVvZ0VXUXMzVko2NWZ0T0NFaW9nPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5Fc1ZKdmtIZEdaL2dIWGJMTjczRmFYa00wYXE1ajYwNXBOVUpHY1o2Q2VReE00ejRodVpqQUlxL3lrdloyam1EVFJmZnp0cHZnNExUMGNUbEtHcmYwRVY2MTZDU1VSQmg1eWE2MWJ3R0VIR3dTcS9GM3FsbjVFVG91cGw5elA3WjZhcTM2VGFYV3N1UmxUSUdBQk5uOURqR1hwRzV0ekl4Mko4VmlNYmdMakFvNHM0QXA0MjJ2cnUyMjdodHloUCtDY1hhV3U1cW00OW9BNFJVdnF5THllRUZWYnVPdU42YVZVRU1sSVVWN21WZGJSQjRXMGxHN0ExOGUrUWdyNDA4bU9TSTNISXhDWUZMNFlyNFBXVU9IVW03ejdGOGxUUkxvanB6K0doNjJMYWQ5eVRycmt5VWRLMGk2WDNKZTBIWk4vZ01zTVpVbGoxZ2JuSWZFMVVLUkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGdGpDQ0E1NmdBd0lCQWdJSVpMYStNQjNhdzhFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1qQTFNekF5TWpBd01EQmFGdzB5TlRBMU16QXlNVFU1TlRsYU1JSDNNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVE0d0RBWURWUVFFREFWRmEyMWhiakVmTUIwR0ExVUVLZ3dXUVc1dWFXdGhJRXRoY21sdUlFMWhjbWRoY21WMFlURVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGsxTkRBeU1qUXdNVFEyTVVRd1FnWURWUVFwRERzb01qSXdOVE14SURFMExqQXdLU0JCYm01cGEyRWdTMkZ5YVc0Z1RXRnlaMkZ5WlhSaElFVnJiV0Z1SUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVsTUNNR0ExVUVBd3djUVc1dWFXdGhJRXRoY21sdUlFMWhjbWRoY21WMFlTQkZhMjFoYmpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTEdYcFIvVnlZaXhGeW5YQTZrdkJFenRuQ1VsT1RtR2RLZTNMa2EvTWIyaDdLNXN1bUVlSEtTRlh1M2cxYjlqclN0RUZnQ1Z1VGlmdkN6NTl1MmhyQURYSktCb0hCNjBtUCs0QTZhL0ZkdjMwQzloSnJqM2hwMURSUlpnZWxkbmtUNHdMcmkyK0wxTTBZTVl1NDE2V24xdHRyTllZRDlUQmJVWFlPYkg5VnBncUNzSnowdFliUkVnZlcyak5sZzZOOGxPRHBVV1JESFd1YThhTWpCbWdqMTNhQi81UGI3eGtRejdKSnpVSXBQR2w4OGJZeFFtMmtod0p5WjNXYnhtU2Yxd0FmY3ZtRTl3TEtmZzJXS1RQZ3dkRDhsc0ViRVhPcHNua0hTYzJ1dU1PUkpuMlRoM3JyUHlUVzZNTS9vNXdTZjI2UGpCYzVqbUpQcWtaSk03SWdzQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGRE9zUnFVNWRqdXdydDl5M3FQaVZnOTByVlVvTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRNzduNGhJSU90TnpSZ09hdjVuUUNpVXh5TEVEQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFoWllCbkZURmgvRkplaklMZjhMdkcxeHlVYUgxZ0cxVmcvY2dZTjhMU1dWN0VldlRkSFBKR2hDNVBHM3JHanpad0kweEFaaWZpTUhKRkgvVUY0QVNvdHBDVlNIMlNTNTJkWExoOWFXS3dxQ3VEd00zeHEvSTVMMFE1QWJyZzREeU5hMDJPZzFxT051Ukx5VWdYYnN4YWRFZFdlRTRzMFVtL04yUGtWNGYvZVNmSWJ0bUxBbi9EOUpuaGs2UnR1aU5CNEg2WG1oRUxlOVYzVjVudDdYWmNNUzRkd0ZnZ29qUjRQdXlTWEJDU1BVWHR4WTk3WmhwSDZ3QWthRmthaksyTVVtQitOYnN1WGdSNjlrZ1d2a09tbXlaYWZFQWg3cjVWU0JpMll5bmhwYzlGR05HWFRXTG95MCs4LytiME5JM2tMWDdqWFV0WUl0OFlHa0RRaVUwKzFtNEF6WGN1bXo1cmw2bmhKNGRuQTJQRktwZm9OTGlZa3Y1UjI1cC9qeUpBVjhwMmhHQXgvejQ2Y2dISjRzY0pNNktZU3g3MTB2RE1sd2dJNnVRbHZYNTJ5dFVPWU1CazJBTWRaTjdrc3krcUpkSVNoTU1YVnZvQVc3djVyY1NIaVBUbG5CcmZ4Yk5EVGU0ZGZyb2FYeWxESDZ4TFVWTjlyMzJhNnpUeTZlellzZ1BvSFBzcnkyclJJYTJyQWRUK08xU2F1QVhoYnpsYlVoeEVSenJpQXVRRHArbnVSRlo2eUJuMVBYYlZHR0g5d0QyM1dGR1ZOR2tTZjR2b3BERjhZNWQwZElSK2MxQTJtVzVOREpFWW9oci9EVjdlMTBWQ0dYZVZySzkrRGtBRm53TkpKMlNMaVpBWnN2SmMwaThtcXpzTDVjT2VReFJLMk5DNXRJMGdpVT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdIRENDQkFTZ0F3SUJBZ0lJSjhYZzlQenpGWm93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWXN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UTXdNUVlEVlFRS0RDcE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE56Z3hNakF3QmdOVkJBTU1LVXpEcEc1elpzTzJjblBEcEd0eWFXNW5ZWElnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEV5TURFd016QTVNRFF3TjFvWERUTTBNVEl3TVRBNU1EUXdOMW93Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NBZ29DZ2dJQkFPbDE4bVZqTlExVVNOTU5TNTVPSkhmQi8vZEdycDEyWS81cXhIM0FMdUdmTEloQi9ER0dIRVVUOTBCR3JEMDZRTHpLWW54SjVxWU5OUjhUcC94WDR6Yis4RXUwQVd1Z0R1aHpvNmgxSmFIN0hWYldFR1JBN0ltYlNJNDNJNEI1WG9JNDBkL1REM0hTbUxrbkFPUFkrc2t3a1FibDBNQnAwRElCN21lc0dPVXYzUHdndUxmZjMzNi9rODFlTUZsRkJXV1ZEdTRRWEFMMG1FWGd4Wmx3SnlxYlgyT3hzRG9BcGVsRnpRbzZRMERCN3A2d0p2aGQ4dGw5bmtjdmZrVkhzcTkrdW1GUkJGYU1RN2VXaG8vTk1kcHI1ZWkzZ3Zkajc3Yk5ScnFkMHVhRFc5Nnp6TW14SXl5YkVvSG9XZmZxbXMxYjlMVjRvdmxrWkF4eEF2bktqbTE1blIwNWJRQ0VnMUZ3dU1oVi95UWpKcDhZQUxmYWF4VGhtdjRKd3pjU0lMTGJseDFZcXdGdWxSZG96YUdseUdtZ1hkR1dsOXIvNHFiTmN6U0xKcG5UdkpuTlJ0N3FIYmFYTERzRmNOZWdvenhyeStKR003cElROWNFNHpxaVFIQmlibXFKdkkwM1grMlkydnoxY05YRGxqdHdwdTluT3hTMTB1Y2pBUVY2eVNoK1Q3ZW1SQWRrTmRsNTZDZURjNmRaQ0l4SkhmOFJjMHJpMnUzYk1sdHdHdEx6RjhLTVNkN0dWSDFqS3ZhMGhoUWlrK1dCWW1ydkttUWhQSXhrdEU2VTFIRGdENU5KekEraE1sdFViMHhnK1VMYVhGR2RyS3BDYmZIMFRYcVdvUkpKeS9wK0RhNlNMdmZzK2Nxd2ZXaUE3UDlqR3E5Q2MrNzV4V3ZFTmFJN0FnTUJBQUdqZURCMk1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXpyRWFsT1hZN3NLN2ZjdDZqNGxZUGRLMVZLREFQQmdOVkhSTUJBZjhFQlRBREFRSC9NQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkVoZ1BCVWQrY09teTU0Wjg5aVJwSFBjdjROUk1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFiZUR3azhjM0ZJb0txRS9qRFhCbVZUTURpbnBOcEZJUmwyb3grcHdyb1A4N05UUWlRTDJzUCtleTZub0ZIM1JmYU1sZzFTV0Y0WWkxenBWTFNPalhwbHlSVUdHelo4Q1JzRVNub3JOZUxXY21LUGtpWStQZUZRcWlDMEpFQWV6cmxXR3dpT3I4NXhBTDhqOHNSV0J5dnZYd216QjQxMFdxSS9Uc3VmQTlxelU3UmhsV1g4R3JoNm5RemJ4RGxZcS9rV3BXc2x4emRoSVZyREo1bW9MUjhtVFhpcSsvZlB3bjcvVzNPanJCckp3K1lRYitWWDBLR0srMVlzRkpUcHVtRzdaRmpIbGNsNUh5dFBtNzloaFJxWS9wUGl0RTBoaStMNzNsNVJ6ZHpHUzlRZlh4eExhNm9RZVFIQ0Z4Zm9BTlZWdTlaV0YrWVJyYXk3ZGdiZmhmMTRQMm5oUFJRMVlSMnIyazBSSEs0TW9lenh3aXhwU3lIcDMyeG5HLy96cjB1U28rUHB6NmFSeHhJNlRzZENmdU1GcDZwOGY1UXEvWXg3c29hK04zditEUTJDKzVNY1JpTWxTSWtLWk9RTVdoTkFTbXlnTFd6US9GNEFKV0NsQjVCWFovdVNKNHJqOHZIUHhDSUpSbGRHWHRtSnhLdk1HSmZoQitHaFY5eHEzVXdhR3A1Z2RRdkFQV1NBQVIvVGVCOUZzWHFLcXFJbysxeWtNbjA4ODhSK1h5c2g3elpHSUFBRjVGRnM2U0ZnbmRjYXVnMGFsWHpZYnJBNE5kZ0U2UUxzbzkzaCtlSGVhNEtNcURWRWh5aXBsMWdzK0dtbmlFZUM4aVptc0Evam9uRHJjK3hOQjBLeG9la1JXVXRSL2oveHE0N3dSbmN0TDFDT29yVVh4VmRFVT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2VENDQTlHZ0F3SUJBZ0lJZndMVkVUUGZZVlF3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXhNRE13T0RJeU1EUmFGdzB6TkRFeU16RXdPREl5TURSYU1JR0xNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RjNE1USXdNQVlEVlFRRERDbE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBTGZQdmtYWU5sdFR5VHl2T3Zva0dYeEVkU3NucS9DYlFzRjNHRjZkbVlWb0UrVlVITGMyQ2ZMeXNKZHRSajkxRWJ6c0hoaGFLbGVFaVdIY3MyODhqQUY5d2IramRTbmNvNzFCQ1Q4V1ZHdzhSV2FHdE5ZcW1LSDZGZlNyTzNiZ3FwNUJtV2Q1ajc3aHBTNU9LTmtHTjJlemI5NzdDdWtNbHA2ODlXV2ErVzlVT05yREpKOFY5akpmTUpzbzdscExGY2NMTC9VN2t3VlhybDRLUDJka1hjb1lROFZCWS9BOTdFd1QrTUlpeG02VWk5UzhNUm9PRmVibUZzK3NkOUhiL2JUMXEyVGovbGdwREhvcGZOY2VvNlBBVVR6NlUrbmxKdzlCL050eXZ6OEJDSC90OXpiMGJqQnJCTFd3Nm0vK2c0b2tUK0lhbE9KRFRDbmVicE5xYjJoSmF3eWRWUXBhZjNKSWtEZDltUXBsWkhDbnZrU2ZCSzhpME0wNm1UcHg4K1R0OE5panNyZksxMjlYT3liaDJoVkxncXUwYjNYeFRuMFBrU0Y4S2R3a3Nka2orOVVkRk5vWm5VelZqWTAzZTFmd0x6ZWRLQ2EwMXJtK2c1cXhGMDBVa2x0RXQxVEJGNmJUdVJCc0NVaEZBRERnT0Z3Yy9ZSnNyRTZRY0JvcWlBb2IvVXhwT3k0NHM0UWxmV3FaUmwwdHpjTDd0UEhRZVZYQjU2cXp0NGZURm9ub2p5UU9ncEl5ZGVFRWxxVm4zTEorSFN5RHNJWk1hK01Qei9MU3FFckJXSjVEckczVkhsci9PSXo1SzVHNUVmRllqTnRDY2J6TzhBZmg1TE45Vk9WVEZkWEk4R2NmR2xxSDNWb09WalAzT2lVY3JMMVNUL1pNNW9LNHl6dnBBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJWUR3VkhmbkRwc3VlR2ZQWWthUnozTCtEVVRBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZHZUt1ckxxU0J4NjlUdG9OeWR5QnV1Ulk4dFRNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VCTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBdUo0ZkZ3amdEYnNPMFMwbE51Tmw2UXFiaWR3Njhiakh4RnE4aXNwVVJnTFpIOXVWNWU4U25FUnp0dUNPUklXTDF5UGV2d2xyWWVlMjRqN2xiVXAydjZVZmdyWWMvY0pzaU1OcmhmZFpkZEIwWWNMdGVqN0hhR3hjZWkyamZFbkhNTnB4VkdLUmU3dmdNVUxhdTEvNmp1ZCtJRVI5S1RyNTc0MFMxUlozMkUvMkVtVjY5QWR5MUt2TXNtbERGRmd3Rk1pQWRSeWhFeldpOGptVGozZnErN3dQWUUvOXQ1RXYyMXNwSzMzUGVTekdHd0t6eUxrcERsdEJaTVJSVU0va1EwdzlVcHhQTTBKdG96bldxMGVOamhUTUVrMTRCYWVBZTBwSVQ0Wm53Mmt5SXJFQ1hLaWFPU1pPZWhkbzNmZVVLclBkREhsMjRYSG9NZVhqQ0F0eCtETFd2aGRhaWd3RVF6d2NhaFl3UkdrMWJQcG8xQzBYSThzVDBScXNoTXlLdk9GODZVWnQ3blJqbS9KUDBuenR2Tk0vNHdjMld4TllMZUhpRWNoS2ZpWnVBZm5oQ21MYlN5N0s0WlQ0ODhGUTFtZThpb2ExRHltcWVoa3BsUjMyUTlmclJZSko5NmluUFM1SU5PU3lTRVBYbW9LWXJxSzc3UTlwVUtveUtITkJoTjJGSXpGSXpRZU9yQnJMSWxRREJiOVAzSEphKzdhMWtLdUV2aFlGK1NDVDZ5MTVWeUxkSnpoZTVkRFFJZnJkbmhWbmZ2bDZOcWFvRjVOVFRaY2k3enVJaEJmSzVCNFlWSXY0RWVlaWFOSC9IaGVrVFFSc3FXTWFOMnlBQSt1NmttTXBqK1dXcFNJZWMrWEpjQkRwV05sYXNEZlYvV0hzVFY5MkkvNFZUWVk9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTkRRNU1EQXhPU0J6YjIwZ1FXNXVhV3RoSUVWcmJXRnVJR1p5dzZWdUlFVnVhOE8yY0dsdVozTWdhMjl0YlhWdUlDZ3lNVEl3TURBdE1ESTRNaWs9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlOMkV5T0dFMk1UZzFaVEkwTURnd00ySXhOakZqWkRZeU5XRmhPRGN5TmprNU1qZ3dNekprWlNJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0l4TnpCaVpUa3lNRFZtTURReU1qWTRNMk0wTm1NeU9UazJaRFJrTURrellXWXhNVEprTW1KbUlpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU9UQXVNakkzTGpNdU5qVWlMQ0FpY21WeGRXVnpkRjlwWkNJNklDSlhaR3BoVkZwdWR5SXNJQ0poWjNKbFpXMWxiblJmYVdRaU9pQTBORGt3TURFNUxDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJmYVdRaU9pQXhNRE14T0RVNU9Dd2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRGd6T0Rjd01UY3NJQ0p1WVcxbElqb2dJbHgxTURCa05taHliR2x1WjNNZ1VISnBZMlYzWVhSbGNtaHZkWE5sUTI5dmNHVnljeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TWprdE5qYzBNQ0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ01UQXpNVGcxTnpFc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pCYm1WMGRHVWdWR2h5ZVdkbklpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbUZ1WlhSMFpTNTBhSEo1WjJkQWNIZGpMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lBaUt6UTJJRGN3SURreU9TQXlNQ0E0TXlJc0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDBzSUhzaWFXUWlPaUE0TXpnM01EUXdMQ0FpYm1GdFpTSTZJQ0pGYm10Y2RUQXdaalp3YVc1bmN5QnJiMjF0ZFc0aUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlNakV5TURBd0xUQXlPRElpTENBaVkyOTFiblJ5ZVNJNklDSlRSU0lzSUNKamIyNXpkVzFsY2lJNklEQXNJQ0p3WVhKMGFXTnBjR0Z1ZEhNaU9pQmJleUpwWkNJNklERXdNekU0TlRrMUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVkc5dWVTQkdiM0p6WW1WeVp5SXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0owYjI1NUxtWnZjbk5pWlhKblFIQnZiR2wwYVd0bGNpNWxibXR2Y0dsdVp5NXpaU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXhmU3dnZXlKcFpDSTZJREV3TXpFNE5UazRMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFXNXVhV3RoSUVWcmJXRnVJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1GdWJtbHJZUzVsYTIxaGJrQndiMnhwZEdsclpYSXVaVzVyYjNCcGJtY3VjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlYxOTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNbHdzSUU5dVpXWnNiM2NnTURJc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPkZsVXZlcGNMSkc5cFc2ajAyUXBicW9oZjJIOD08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR6TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRNPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmxiRkx5RFF3M3FCUjd6QUNYTHpVY0YvNDZkWT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIH2AoBAKCCB9EwggfNBgkrBgEFBQcwAQEEgge+MIIHujCCAUmhgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjMwMzA3MTU0NzMxWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCGS2vjAd2sPBgAAYDzIwMjMwMzA3MTU0NzMxWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCAqK4hHt8MJ7AmyLfS/Kdw5luN3AGdUZmpC2XB2Yn6jBTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAejIvzWfEat5CKwy/hftnUZTeNBY0RoVjnzinht/LLNAugcXTiOFhZdkyjU/HhNIme3edyT/RtMqeLgSNsk2cP3cMmiK+m/lhEQ0A/aVTmD+0oAz/SSrW3JBf7cY/f5rYpO96M5e1NXdu0U7rTfAXf5asYyXYVUrAUWko+1C1AqIGhBh4gKqeFVgbLbd2m4/sdXqpFAYCrtyMdDutfO47EVa3QRpA3rU4oiX2vEznOwXm2bXfarf7ambYQF0b2KrzPVl7RLy/ogpseEtDpb/LnFq/CpQdLOHalFWy28DDWS94tkYxatn9RBLanqR3t2u4BjsqIELPt3DeMYaBYMcFbaCCBVUwggVRMIIFTTCCAzWgAwIBAgIIeuArYmkBqPowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMjEwMDIyMjAwMDBaFw0yMzA0MDMyMTU5NTlaMIGiMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MUkwRwYDVQQDDEBMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3DSX9IStI1SOBMWJ0xyO4lWWFs/EJ9Vb8ytjSBGAZRemVWypPjsUB/odZFX0Xo+nIZo1l4NvlazX6LhIqtd4j5PWheQbxIlVmYCaY1eYmIbB6ck6LZUr9VG22wvTzgBjUPS6YUQ5U8niumQGR5YvYHB0QgoSVlN7jBAMeWFvSefl6Yek4i3SrCMzpa1/pwY5661fUyb9ErBKspp7nXn03o4HrOdv01cg73qLedJozppColjz0Ozr0veuuDEMsczQ6bj/hQzYNvevgV3xvMhhvSNWE1LCAvFSYkBYRMOSRJO4FDNh1q4tPiKd2k9gNeRxs+i7DxHtAQVgdsCjmpw2HQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFDOsRqU5djuwrt9y3qPiVg90rVUoMB0GA1UdDgQWBBT7gf31k+I0aTMl9NGYk45oBsVHFzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAO8kX0EWRQ/JBE9R+qe1kTJlx9YpraklVn/p/B5PAqEjYcd63xXNBJ/OJ8T8mcki69e/G/yjVZ0m7t04r0YgJYG4sc0l19Ivmg33pIstNjORiHDoCfXcsjhLkppDmEtXpFbgPF/apz5LF5M87EPyy4J2079nXwAarQDqRulNQTfV3EyzoQ5IVojVcLjv3oJf/PegiylK7+J5Znyw4rddJL/3fmPUuW9HBUUgCnlWmQyRwpMvtLoBFxIgK1GHZIqVurlIXh2E9/2r5lADX6enRAzfWlsnlxZvDOMsNr7/T2MTjou4PTx7ZsKTA78FuvBz2b09BGoDCxQswb7B6qHq3WbokA4ZE0HnGUwqwQx3XRxvdmUgBQr2xSI0l0OgdsRSLJ/mu+zwbLvSOuHMnqzoCtLNH1mKjGZ7j58FbGs2QbO+YDfakLIZ8b+KgFqvlRJ3/6MQ8hGw1VZaGykJnvaQX06s5ZYNobuRO8eFNaWEcsSXGa1QczvMfEEwgXOh1+9GeAwg6n/zxCn798RbSgFX118LbyyPAN90MhLGyHToghnYzbq0boBxE3R024kL+Ubq8XskKjJr4Yoj5Rs6AqrWO9cJGYRjtgL4ZFs7vvPQfcSF8dlFY+IIL2dFUZyR9TA+eDovkgPAg+nGwLZX1SScnh4BBG+6xV7vAG2Xoob0fCYg='}}


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4490019/3fbe5f8647eb39f7ba590f94d80ed19265441f3a/?asset=verification.pdf

