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1 Om dokumentet 
Dokumentet innehåller en beskrivning av investeringsrutiner och begrepp i Söderhamns kommun. 

2 Några begrepp 

2.1 Tillämpning av redovisningsregler 

Kommunal redovisningslag samt uttalandet från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med därtill hörande 

praxis enligt god redovisningssed skall tillämpas om inte annat sägs i detta dokument. 

2.2 Investering och reinvestering 

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst 

tre år, en total utgift på minst ett prisbasbelopp och innebära en värdehöjning.  

 

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång utgörs av inköpspris och kostnader för att få tillgången 

på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. Detta ska ske i direkt samband med anskaffningen.  

 

Vid anskaffningen ska kommunens riktlinjer för inköp beaktas. 

 

2.2.1 Anläggning- och förbrukningsinventarier 
Inventarier är lös egendom som man har för avsikt att använda i verksamheten under en kortare eller längre tid. 

Inventarier kan uppdelas i anläggningsinventarier som ska bokföras som investering och förbrukningsinventarier 

som bokförs i driftredovisningen. 

 

Till anläggningsinventarier räknas fordon, maskiner och inventarier som uppfyller följande krav;  

1. Ekonomisk livslängd överstigande tre år  

2. Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp  

3. Vara värdehöjande  

 

Kostnader för inventarier som har en begränsad varaktighet (max 3 år) eller är av mindre/ringa värde (mindre än 

ett prisbasbelopp) räknas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier bokförs direkt som en 

driftkostnad och har alltså ingen avskrivningstid. 

 

2.2.2 Konst 
För att konstinköp ska vara en investering gäller att anskaffningsvärdet minst är ett basbelopp. Konst skrivs inte 

av enbart ränta utgår. Konst för lägre belopp än ett basbelopp bokförs direkt som en driftkostnad.  

 

2.2.3 Investering i fastigheter 
Fastigheter är fast egendom som man har för avsikt att använda i verksamheten. Även vid investering i 

fastigheter är det tre krav som ska vara uppfyllda för att det ska räknas som en investering: anläggningen ska ha 

en ekonomisk livslängd på minst tre år, en total utgift på minst ett prisbasbelopp och vara värdehöjande för 

fastigheten. Som investering räknas även förändring av en tillgång som innebär en standardförbättring i 

jämförelse med den ursprungliga utformningen eller funktionen, t ex om- och tillbyggnader. Investeringar skall i 

normalfallet aktiveras och höja tillgångens bokförda värde.  

 

Uppdelning i komponenter 

Förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig 

ska tillgången delas upp på dessa. Tillgångens anskaffningsvärde ska vid förvärvet fördelas på de olika 

komponenterna.  

 

Vid exempelvis ny- och ombyggnation av en fastighet ska tillgången delas upp i flera komponenter med olika 

avskrivningstider i samråd med ekonomienheten. Detta skulle kunna vara komponenter bestående av tak, 

huskropp, ventilation, golv, tapet/ färg, vitvaror samt elinstallationer. Eftersom avskrivningarna ska avspegla hur 

tillgångars värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas kan det var lämpligt att sådana komponenter som 

har en annan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter. 

Utgiften för att anskaffa en sådan komponent redovisas som anskaffning av en ny anläggningstillgång och 
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eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs i verksamheten. Vid en förändrad 

bedömning av ekonomiska livslängden hos en av komponenterna ska avskrivningstiden justeras.  

 

En fastighet har ett bestående restvärde som inte ska skrivas ner. 

 

2.2.4 Investering i mark och markanläggningar 
Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärdet ska i princip inte avskrivas då mark förutsätts ha en 

obegränsad livslängd och ett bestående värde. Om fastigheten förvärvas genom inköp och består av både mark 

och byggnad fördelas inköpsvärdet på mark och byggnad. Även lagfartskostnaden ska fördelas på mark och 

byggnad.  

 

Med mark- och teknisk anläggning avses på marken uppförda anordningar av permanent natur. Hit räknas; 

· markarbeten genom vilken marken görs plan eller fast, röjning, schaktning och torrläggning av marken. 

· olika anläggningar som parkeringsplatser, fotbollsplaner, parker, planteringar och dylikt. 

 

Med hänsyn till att mark- och tekniska anläggningar i motsats till mark regelmässigt ska bli föremål för 

avskrivningar ska dessa redovisas på sådant sätt att de går att särskilja. Det går inte att komma ifrån att det i 

enskilda fall kan uppstå gränsdragningsproblem mellan de olika rubrikerna byggnad, mark och markanläggning.  

 
2.2.5 Investeringar i gator och vägar 
Vid investering i gator/vägar, gång/cykelvägar fördelas den totala anskaffningen mellan komponenterna 

vägkropp och beläggning då beläggningen har en kortare livslängd. Vid ny beläggning innebär det att det blir en 

nyinvestering. 

2.3 Avskrivning av anläggningstillgång  

Anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden enligt den plan som fastställdes vid 

anskaffningstillfället. Eventuellt restvärde ska inte utgöra underlag för avskrivning. Avskrivningen ska avspegla 

hur tillgångars värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas. Dialog om vad som är rimligt ska ske i 

samråd med ekonomienheten. 

 

Avskrivning ska ske från och med månaden efter den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. För 

inventarier börjar alltid avskrivningen månaden efter. 

 

Den fastställda nyttjandeperioden för en tillgång kan behövas omprövas. Det kan finnas många skäl härtill som 

exempelvis teknisk utveckling, minskad prestanda eller förändrad kapacitetutnyttjande. Om en ny bedömning av 

nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar ska avskrivningsbeloppen för innevarande och 

framtida perioder justeras.  

 

En anläggningstillgång skall årligen skrivas ned med ett belopp som motsvarar värdeminskningen. Med 

nyttjandeperiod avses den tid då tillgången fortfarande anses vara lönsam. Med lönsamhet menas att ett byte eller 

nytt köp inte är motiverat av ekonomiska skäl.  

 

2.4 Kapitalkostnader  

Kapitalkostnaden består av avskrivning och ränta och utgör en periodisering av investeringsutgiften. Söderhamns 

kommun tillämpar rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnaden. Detta innebär att avskrivning sker på 

investeringens anskaffningsvärde och ränta beräknas på restvärdet. Undantag finns för verksamheter som hyrs ut 

externt där annuitetsmetoden ska kunna nyttjas för beräkning av kapitalkostad, detta för att hyresgästerna ska ha 

en jämn hyresnivå.  

 

Investeringsbidrag minskar anläggningens kapitalkostnader i och med att en intäkt redovisas samtidigt som 

kapitalkostnaden.  Ett investeringsbidrag får periodiseras på max 25 år. 

 

Räntan bestäms av kommunfullmäktige varje år.  

 
Aktivering av investeringar görs månadsvis. Med aktivering menas att investeringen tas upp som tillgång i 

balansräkningen. Avskrivning sker på anläggningstillgångens anskaffningsvärde från och med månaden efter det 

att tillgången tagits i bruk och kapitalkostnad utgår till den verksamhet som har gjort investeringen.  
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Inga anslag ges för ökade kapitalkostnader, dessa måste rymmas inom erhållen driftbudgetram. Undantag kan 

göras för större investeringar som beslutas av kommunfullmäktige samt om det inte finns en naturlig bärare av 

kapitalkostnaden. Undantag beträffande ramtillskott för kapitalkostnader skall fattas senast i samband med varje 

års budgetbeslut. 

2.5 Planerad investering och reparationer 

Under anläggningens livslängd bibehålls tillgångens skick genom planerat underhåll och reinvestering. En 

planerad reinvestering avser en plan över de olika komponenternas ekonomiska livslängd.  

 

Mindre delar i en komponent som går sönder och åtgärdas räknas som löpande reperationer. Reparationer är en 

driftskostnad och ska inte räknas som en investering. 

2.6 Verksamhetsanpassningar 

Mindre anpassningar av lokaler för verksamhetens behov som inte är värdehöjande för byggnaden t e x flytt av 

väggar, fönster, dörrar, staket, ljudisolering etc. är driftskostnader och hanteras också som sådana. Kostnader för 

åtgärder på byggnad som uppkommer till följd av myndigheters förelägganden ses vanligtvis som en 

driftskostnad, men kan leda till en investering beroende på omfattning. Handikappanpassningar upp till en nivå 

motsvarande gällande byggregler och som varaktigt gagnar byggnaden hanteras som driftskostnad eller 

investering beroende på om det är värdehöjande för byggnaden eller inte.  

2.7 Kostnader som aktiveras på ett investeringsprojekt 

Kostnader i direkt anslutning till investeringen aktiveras på investeringsprojektet. Detta innebär:  

 Kostnader för projektledning, för fastigheter avser det byggprojektledning hos utövaren 

 Kostnader för förstudie/projektering, om det leder till en investering 

 Kostnader för förvärv av fastigheten 

 Avgifter sammanhörande med förvärvet t ex lagfartsavgift och förrättningskostnader 

 Tillbehör till investeringen av betydande värde 
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3 Rutiner för investeringar 
Rutiner för investeringar följer god redovisningssed och tillämpningsregler fastställs av ekonomienheten. 

Generellt hanteras investeringar enligt nedanstående bild och beskrivning.  

(Skissen ovan behöver redigeras – ska bytas ut) 

För de olika investeringstyperna kan beslutsunderlagen och beslutsgången till viss del skilja sig åt enligt nedan.  

3.1 Behov  

En investering initieras av ett behov i den kommunala verksamheten. För att komma vidare i arbetet ska behovet 

beskrivas närmare och några tänkbara alternativ arbetas fram på en översiktlig nivå. 

3.2 Beslutsunderlag för investeringar 

Den verksamhet som har investeringsbehovet ansvarar för att beslutsunderlag tas fram. Framtagandet sker i 

samråd med berörda parter.  

 

Beslutsunderlaget ska innehålla  

 Bakgrund och syfte med investeringen  

 Investeringens planerade verksamhetslivslängd och kvalitetsnivå, i samråd med ekonomienheten. 

 Beskrivning av alternativa lösningar 

 Konsekvensbeskrivning för olika alternativ. Ett alternativ ska alltid vara nollalternativet - att göra ingenting. 

I konsekvensbeskrivningen skall för- och nackdelar med utgångspunkt från kommunkoncernens synvinkel 

tas fram och beskrivas, t ex en byggnads flexibilitet inför framtida behov.  

 I konsekvensbeskrivningen ska hantering av alternativen framgå, dvs hur investeringen ska skötas/hanteras 

när den blir klar.  

 Konsekvenserna skall också beskriva alternativens följdeffekter t ex nya ombyggnadsbehov i lokaler som 

lämnas eller avvecklingskostnader.  

1) Brukarens behov

2) Beslutsunderlag i

samråd med intressenter

3) In i budget-processen

6) Genomförande

a) Omfrdelning inom

projektet som ej väsentligt

påverkar innehållet

Beslut: Projektledare eller

styrgrupp

Oförutsedda

händelser

7) Slutrapport

4) Igångsättningstillstånd

o arbetsgrupp

Beslut i nämnd

>2Mkr

5) Igångsättningstillstånd

Beslut i KS

Vid stora projekt

 begärs

igångsättnings-

tillstånd

stegvis, t ex först för

fas 1: Projektering,

sedan för

fas 2: Byggnation

b) Omfördelning mellan

projekt som ej påverkar

investeringsramen o dess

innehåll .

Beslut:  Ekonomichef efter

samråd med styrgrupper

c) Händelser som påverkar

den totala investeringsramen

eller dess innehåll

Beslut: KS och KF

<2Mkr
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 För varje alternativ enligt ovan skall investeringskalkyler tas fram. Kalkylernas utseende kan variera 

beroende på vilken typ av investering som avses, men innehåller alltid en verksamhetskalkyl samt 

investeringskostnad och planerad ekonomisk livslängd för investeringen. De olika kalkylerna som finns är 

gällande nyinvestering, reinvestering, utbytes etc. De kalkyler som ska användas är de av ekonomienhetens 

framtagna modeller vilka finns att hämta på kommunens intranät. 

 Finansieringslösning för framtida kostnader drift- och kapitalkostnader 

 Tidsplan  

 Identifierade intressenter i olika projektskeden för att kunna samråda med rätt personer och skapa bra 

projektgrupper. 

 

3.2.1 Lokalbehovsförändringar  
Rör investeringen fastigheter/lokaler ska fastighetschefen på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

kontaktas som vid behov tar upp frågan i lokalförsörjningsgruppen. Alternativa sätt att lösa lokalbehovet, t ex 

omflyttningar etc och som ej kräver investering behöver utredas. Som prioriterade objekt skall räknas alla 

kommunens och fastighetsbolagets fastigheter som kan tillgängliggöras i samråd med andra förvaltningar än den 

egna. Denna utredning görs i lokalförsörjningsgruppen. Avvägning skall också göras mellan att investera i det 

egna beståndet gentemot att hyra externt med de konsekvenser det innebär med att iordningställa i annans 

byggnad.  

 

Drivande i arbetet med beslutsunderlag är brukarförvaltningen, som till sin hjälp kan nyttja kompetens i 

fastighetsorganisationen för t ex projekteringar och kostnadsuppskattningar. Lösningarna skall utvärderas mot 

kommunens långsiktiga lokalstrategi. 

 

Kommunstyrelsen har 1 dec 2011, § 321 fastställt en checklista för hantering av lokalbehovsförändringar där 

roller, process och beslutsgång beskrivs. Checklistan biläggs dessa riktlinjer som bilaga 1. 

3.3 Budgetering av investeringar 

Investeringsframställningar skall göras i samband med budgetarbetet (enligt varje års tidsplan). 

Investeringsbehoven och ekonomiska förutsättningar prövas och vägs vid ett samlat tillfälle i samband med den 

strategiska planeringsdialogen. Inför detta budgetarbete ska beslutsunderlag enligt dessa riktlinjer vara framtaget.  

 

I undantagsfall kan det t ex för utvecklingsinvesteringar under processen saknas kompletta beslutsunderlag. 

Senast inför upphandling ska dessa typer av investeringar vara kompletterade med beslutsunderlag och 

investeringskalkyler enligt dessa riktlinjer och föreläggas berörd nämnd/kommunstyrelse för beslut.  

 

I investeringsbudgeten skall ett årligt generellt anslag tas upp för utgifter som uppstår i samband med 

garantibesiktningar av fastigheter och anläggningar. Kostnaden aktiveras objektsvis vartefter den förbrukas.  

 

Nedlagda kostnader för en projektering som inte leder till en kommande investering får inte aktiveras utan ska 

kostnadsföras i driften. 

3.4 Beslut om investeringens igångsättande och projektets deltagare 

Anslagsbindningen för investeringsbudget sker generellt på projektnivå vilket innebär att investeringsanslagen är 

bundna till angivet projekt. Överföring av anslag mellan år görs för investeringar som inte är färdigställda för 

såväl över- som underskott. Om nämnd önskar disponera överskott på anslag för annat ändamål än det 

kommunfullmäktige beslutat måste framställning göras till kommunstyrelsen. 

 
Före projektstart tas beslut i ansvarig (den behövande verksamhetens) nämnd om igångsättning. Beslut tas 

samtidigt om vilka som skall ingå i projektets projektgrupp och i förekommande fall politikergrupp. Det är 

väsentligt att samverkan sker mellan berörda förvaltningar i investeringsprojekten, varför även projektdeltagare 

från andra förvaltningar i förekommande fall ska utses. För byggprojekt hanteras projektledning av Tekniska 

avdelningen. 

 

Investeringar understigande 5 Mkr kräver inget igångsättningstillstånd i kommunstyrelsen under förutsättning av 

att investeringen ryms inom beslutat anslag och att investeringens omfattning i övrigt överensstämmer med 

tidigare politiska beslut. 
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3.4.1 Projekt under 5 Mkr 
Anslagsbindning sker på projektnivå. För inventarier och mindre projekt binds anslagen per projekt alternativt att 

nämnden erhåller ett totalanslag varefter nämnden fattar beslut om fördelning av anslaget till olika verksamheter.  

 

3.4.2 Projekt över 5 Mkr 
I samband med att kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten beslutas om en totalram för enskilda investeringar 

som överstiger 5 Mkr. Till grund för detta beslut ligger en bedömd investeringsutgift per projekt fördelad årsvis. 

Summan av de enskilda investeringsprojekten blir totalramen i budgeten för bygginvesteringar. 

 

Efter beslut i kommunfullmäktige ger berörd nämnd sin förvaltning i uppdrag att påbörja genomförandet av 

investeringen i enlighet med gällande riktlinjer för hantering av investeringar. 

 

Efter genomförd upphandling begär berörd nämnd igångsättningstillstånd och slutligt budgetanslag för 

byggnationen hos kommunstyrelsen. Om investeringen avviker från tidigare beslutade investeringsramar eller i 

omfattning måste igångsättningstillstånd begäras före upphandling. 

 

Större investeringsprojektet kan vid behov delas upp i etapper med var sin projektering. 

 

Sedan investeringen slutförts ska slutredovisning ske till berörd nämnd och kommunstyrelsen enligt särskild 

mall. 

3.5 Händelser under investeringens genomförande 

Om det under investeringens genomförande upptäcks avvikelser från plan som innebär förändringar i kostnaden 

skall:  

1. I första hand omfördelning inom projektet för att hålla anslagen budget. Beslut tas i projektets styrgrupp.  

2. I andra hand omfördelning mellan projekt inom beslutad investeringsram. Om omprioriteringen inte 

påverkar ramens totala innehåll eller storlek tas beslut av ekonomichef i samråd med projektens styrgrupper.  

3. I tredje hand ändring av beslutad ram till storlek eller innehåll. Beslut tas av KF.  

3.7 Ombudgetering av investering över åren 

I samband med årsbokslutet lämnas en blankett in för de investeringsprojekt som nämnden önskar ombudgeteras 

till kommande år till ekonomienheten. Ekonomienheten gör en bedömning om så ska ske. Vid eventuella 

tveksamheter kommer en dialog att ske mellan ansvarig och ekonomienheten.  

4 Slutredovisning av projekt  
Projekt under 5 Mkr slutredovisas i årsrapporten med en jämförelse mellan projektets budget och dess utfall. Där 

görs också en kort beskrivning av projektet. 

 

För projekt över 5 Mkr gör den beställande verksamhetens projektrepresentant en uppföljning och 

återrapportering till sin nämnd och kommunstyrelsen. Då flera nämnder är inblandade presenteras slutrapporten 

även för övriga berörda. Underlaget tas fram i samverkan mellan de parter som deltagit i projektet. Ett exempel 

är en investering i skolbyggnad där skolverksamhetens representant redovisar för sin nämnd och 

kommunstyrelsen med hjälp av underlag som framtagits i samråd med projektledare på Tekniska avdelningen. 

Kultur- och servicenämnden tar del av resultatet som information. 

 

I uppföljningen redovisas projektets ekonomi och en kvalitativ bedömning av projektets genomförande. 

Resultatet jämförs i slutrapporten med den ursprungliga behovsbeskrivningen och kalkylerna i beslutsunderlaget. 

Slutredovisningen skall innehålla:  

  

 Bakgrund och syfte med investeringen  

 Valt åtgärdsalternativ och en kort beskrivning av vad som valdes bort och varför 

 Ursprunglig tidsplan och verklig tidsåtgång 

 Deltagare i projektet 

 Hantering i den löpande verksamheten av den färdiga investeringen.  

 Följdeffekter av investeringen.  

 Investeringskalkylernas utfall jämfört med beslutsunderlaget. 

 Total aktiverbar kostnad och planerad ekonomisk livslängd för investeringen.  
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Avskrivning skall påbörjas från och med månaden efter det att tillgången tagits i bruk.  


