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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Controller 
Carina Altius 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-30 

Riktlinjer för hantering av investeringsärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för hantering av 
investeringsärenden daterad den 21 april 2022 och upphäver därmed tidigare 
Riktlinjer för investeringsverksamhet, antaget av kommunfullmäktige den 22 
april 2014, § 42. 

Sammanfattning 

Nya riktlinjer är framtagna för hantering av investeringsärenden. Kommunens 
arbete med investeringar har utvecklats, vilket medfört ett behov av att uppdatera 
riktlinjerna. Riktlinjer för hantering av investeringsärenden ersätter tidigare 
Riktlinjer för investeringsverksamhet, antaget av kommunfullmäktige den 22 
april 2014, § 42. 

Syftet med Riktlinjer för hantering av investeringsärenden är att skapa en 
effektiv hantering samt en tydlig beslutsgång och ansvarsfördelning. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer investeringsramarna för nämnderna och 
kommunstyrelsen i verksamhetsplanen. En investering är en utgift som får 
ekonomiska konsekvenser under en längre tid, där utgiften bedöms innebära ett 
framtida ekonomiskt värde för verksamheten. 

Nya riktlinjer är framtagna för hantering av investeringsärenden. Kommunens 
arbete med investeringar har utvecklats, vilket medfört ett behov av att uppdatera 
riktlinjerna. Riktlinjer för hantering av investeringsärenden ersätter tidigare 
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Riktlinjer för investeringsverksamhet, antaget av kommunfullmäktige den 22 
april 2014, § 42. 

Syftet med Riktlinjer för hantering av investeringsärenden är att skapa en 
effektiv hantering och rättvisande redovisning av kommunens investeringar. 
Riktlinjerna tydliggör beslutsgång och ansvarsfördelning samt hur redovisning 
och uppföljning av investeringar ska ske.  

Större skillnader mot de tidigare riktlinjerna är främst att Riktlinjer för 
hantering av investeringsärenden omfattar alla investeringar, tidigare var det 
bara investeringar över 40 mnkr som omfattades. Ansvarsfördelningen har också 
förtydligats.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

1. Riktlinjer för hantering av investeringsärenden, daterad den 21 april 2022 

2. Riktlinjer för investeringsverksamhet, daterad den 6 mars 2014 

3. Protokoll från kommunfullmäktige den 22 april 2014 § 42 

Expedieras 

Carina Altius, Controller 
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