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1  Inledning  

Kommunstyrelsen gav den 2.11.2020 (§ 216) utvecklingssektionen i uppdrag att göra en investerings-
strategi som på lång sikt styr kommunens investeringar. Uppdraget bottnar i att trycket på investeringar 
sedan många år och under överskådlig tid framöver är större än årsbidraget. Detta medför ökat behov 
av att finansiera investeringar med främmande kapital. Om social- och hälsvårdsreformen genomförs 
enligt nu gällande planer skall samma krav på årsbidrag balansera mot ett betydligt mindre 
verksamhetsbidrag.  
 
Handlingsplanen synliggör kopplingen mellan investeringar och strategiska mål, liksom kommunens 
beslut och riktlinjer visavi investeringar. 
 
Utvecklingssektionen och ekonomidirektören, utvecklingsdirektören och näringslivschefen har 
sammankommit till fem arbetsmöten under perioden februari–april.  
Utvecklingsteamet har behandlat handlingsplanen på sina möten 15.4.2021 och 11.5.2021.  
 
Som bakgrundsmaterialet har följande styrdokument använts:   
 

Korsholms kommunstrategi 2030 (KF 2018) 

Korsholm 2040 (KF 2013) 

Korsholms kommuns strategiska generalplan (KF 2013) 

Korsholms kommuns markpolitiskt program och delområdespresentation (KF 2016) 

Direktiv för intern kontroll och riskhantering (KF 2015) 

För året godkänd budgetbok 

 
För att Korsholm skall lyckas i sin ambition att stävja investeringstakten och samordna sina 
investeringar både strategiskt och ekonomiskt behöver ansvaret för investeringsprogrammets 
genomförande och uppföljning förtydligas.  
 
Det förutsätts också utbildning av förtroendevalda i såväl kommunal ekonomi som kommunens medel 
och målsättningar, och ett målmedvetet arbete med den politiska kulturen. 
 
 

2  Handlingsplanens struktur  
Korsholm som den växande kommunen med en välskött ekonomi är en kommun som 

 Vågar och vill söka smarta lösningar som sparar kommunens pengar 

 Jobbar hållbart och innovativt, hittar nya lösningar och samarbetsmodeller 

 Erbjuder referensmiljöer, är företags- och byavänlig. 

 
Handlingsplanens syfte är att  

 Relatera investeringar till strategier och Korsholm 2040  

 Relatera till befolkningsprognoser, elevprognoser 

 Synliggöra konsekvenser av investeringen för andra områden 

 Planera för inflyttning och större intäkter 

 Vara en tydlig arbetsram för tjänstemän och förtroendeorgan. 
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Hur kommunen lyckas syns i 

 Hållbara lösningar, också på sikt (= ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt) 

 Hållbara strukturer inom varje sektor 

 Hållbar ekonomi; minskning av, ingen eller låg ökning av skuldbördan 

 Befintlig egendom är i gott skick 

 Sänka driftskostnader, ökad samanvändning. 

 
Handlingsplanen används 

 I sektorernas planering 

 I budgetarbetet 

 För utvärdering av projekten mot strategier och andra planer 

 Kontinuerligt, under hela processen, från initiativ till beslut. 

 
För varje investeringsprojekt görs en förhandsplanering som antingen är omfattande eller lätt beroende 
på investeringens storlek och omfattning.  
 
 

3  Förhandsplanering och konsekvensanalys 
Investeringsprogrammet i Korsholm presenteras och behandlas idag verksamhetssektorvis.  
Det medför att vissa anslag är återkommande för varje sektors äskanden och ökar risker för 
dubbleringar. Att kommunen i högre grad skulle samordna investeringar för åtgärder inom t.ex. service 
via nätet, digitalisering, information, lösöresanskaffningar torde kunna medföra synergieffekter men 
också gagna kommunens målsättningar för ökad samanvändning och minskade driftskostnader, och ge 
förutsättningar för gemensam ärendehantering, och för att till exempel skapa ett ”Korsholms-sätt” för 
att sköta ärenden på nätet.  
 
För att få en mer översiktlig bild av investeringens användningsändamål kan man grovt indela 
investeringarna enligt: 
 

Grundservice – investeringar för skola, dagvård, äldrevård, service.  
Ofta renoveringar, nybyggnation av en storleksklass som förutsätter förhandsplanering. 
 
Utveckling – i nuläget: investeringar för uppköp av mark eller planering av företagsområden, 
planeområden, satsningar där den ekonomiska insatsen förväntas komma i retur,  
till exempel vid försäljning eller via företagsetableringar. Förutsätter intressepejlingar, ev. 
Förhandsmarknadsföring, uppskattad återbetalningstid. 
 
Fritid och komfort – s.k. guldkantsinvesteringar som har effekter på kommuninvånarnas trivsel, 
som stärker kommunens serviceutbud och förväntas ha/har positiva effekter på kommunens 
attraktionskraft. Investeringar i fastigheter förutsätter förhandsplanering och intressekartläggningar. 
 
Underhåll och småreparationer – befintlig fastighetsmassa, underhåll, småreparationer. 
 
Infrastruktur – vägar, lättrafikleder, vatten, avlopp, hamnar, vägbelysning. 

 
Indelningen ovan är delvis överlappande, då satsningar ofta åtminstone delvis kan anses ha verkan på 
flera olika områden.  
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Målet med kommunens strategi och handlingsplaner är att planera för inflyttning och större intäkter. 
Syftet med handlingsplanen är att förse kommunens tjänstemän och förtroendeorgan med ett verktyg 
som gör olika investeringar jämförbara med varandra.  
 
Enligt direktivet för intern kontroll och riskhantering ska för investeringar på över 1,5 miljoner euro 
göras en omfattande förhandsplanering. Det har förekommit att projekt uppskattats till under  
1,5 miljoner euro men i praktiken kostat mer än 1,5 miljoner euro.  
 
I den mer omfattande förhandsplaneringen ska åtminstone ingå: 
 

 utredning om behovet av utrymmen och eventuella markområden  

 utredning om alternativa sätt att genomföra projektet  

 finansieringsmöjligheter (ex. extern finansiering, PPP-finansiering m.m.)  

 utredning om planläggningssituationen  

 utredning om vilka myndighetstillstånd som behövs  

 utredning om projektets konsekvenser i fråga om trafik (kunder, personal),  
varu- och andra servicetransporter, avfallshantering, anpassning till befintlig och bebyggd miljö  

 utredning över alternativa energilösningar 

 förslag om behov av arkitekttävling samt  

 slutsatser och förslag till rumsprogram och skissritningar inklusive kostnadsberäkning  
(investering, inventarier, drift). 

 
Kommunstyrelsen godkänner förhandsplaneringen för ett projekt som berör flera nämnders 
uppgiftsområden och för projekt vars investeringskostnad beräknas överstiga 1,5 miljoner euro. 
Kommunstyrelsens behandling av förhandsplaneringen sker på beredning av utvecklingssektionen.  
Ifall projektet berör endast en nämnd och kostnaderna understiger 1,5 miljoner euro godkänns 
förhandsplaneringen av den behöriga nämnden. Även ändringar i förhandsplaneringen vilka inte kan 
betraktas som ringa ska godkännas av den behöriga nämnden eller kommunstyrelsen. 
 
Förhandsplanering alternativt konsekvensanalys behöver göras på alla projekt inom kategorierna 
grundservice och fritid och komfort.  
 
Förhandsplaneringen kompletteras med indikatorerna nedan. Konsekvensanalysen ska till tillämpliga 
delar: 
 

 relatera till kommunens mål, strategier, välfärdsprogram och ekonomiplan  

 relatera till befolkningsprognoser, elevprognoser 

 synliggöra konsekvenser av investeringen för andra områden 

 synliggöra kostnader, både direkta och indirekta, på kort och lång sikt 

 synliggöra investeringens tänkta och förverkligade effekt på ekonomi, hållbarhet, livskraftsindex  

 innehålla flexibilitet och visar på alternativa sätt att förverkliga målsättningen 

 uppskatta höjd nyttjandegrad  

 redogöra för ökad samanvändning med andra verksamheter/sektorer  

 beräkna minskade driftskostnader/år  

 beräkna förväntad återbetalningstid 

 beräkna interna hyror, effekt 

 beakta hållbarhetsmål (över tid, cirkulärt tänk, minska driftskostnader) 
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 redogöra för flexibilitet – baserat på tillväxt och framtida scenarier 

 påvisa konsekvenser på annan verksamhet   

 synliggöra planerade effekter på livskraftsindikatorer (befolkning, arbetsplatskoefficient, 
försörjningsgrad) 

 relatera till Korsholmsbilden, image – vad, hur  

 redogöra för alternativa lösningar – investera eller hyra 

 redogöra för möjligheter till extern finansiering, statsstöd 

 redogöra för samverkan med privata, med grannkommuner 

 
Indikatorerna ovan presenteras numeriskt som en sammanfattning för investeringsprojektet. En e-
blankett för konsekvensanalyser uppgörs. 
 
Förslaget till samordning av kommunens investeringar följer processerna som framgår i kommunens 
förvaltningsstadga och direktivet för intern kontroll och riskhantering. För att tydliggöra kopplingen 
mellan investeringar och de ekonomiska och strategiska målsättningarna görs samordningen enligt 
följande: 
 

 att fullmäktige på kommunstyrelsens förslag inte enbart slår fast ram för kommande års 
budgetplanering utan också tar ställning till ramar för strategiska målområden och 
investeringsbudgetens användningsområden med tanke på kommunens strategiska och 
ekonomiska målsättningar. 

 En omsorgsfull evaluering av projekten utgående från målsättningar och kommunens redan 
fastslagna kriterier gör projekten jämförbara. Med det underlättas också koordineringen av 
kommunens investeringsprojekt över tid.  I denna evaluering behöver man också ta hänsyn till 
kommunens strategi och dess olika målområden. 

 Denna evaluering behöver göras på alla projekt, inte enbart större och nya, och vara en naturlig del 
av förhandsplaneringen. Detta i enlighet med gällande direktiv för intern kontroll och 
riskhantering. 

 Förhandsplanering på projekt som överstiger 5 miljoner godkänns av fullmäktige. 

 En kontinuitet i kommunstyrelsens uppföljning av också mindre projekt behöver införas. 

 Kommunfullmäktiges bindningsnivåer för investeringsprojekt är bindande. I de fall budgeten för 
ett projekt inte hålls behöver en grundlig utvärdering göras och lärdomar tillämpas också på nya 
projekt, detta enligt principen om ständig förbättring. 

 Anslag för underhåll, speciellt anslag för småinvesteringar i fastigheter, behöver vara del av en 
långsiktig plan för fastighetens användning. Kommunens fastighetsmassa omfattar 114 000 
kvadratmeter, närmare 6 kvadratmeter per kommuninvånare. En grundlig utvärdering av 
fastigheternas användning, användningsgrad och kommande servicebehov behöver utföras.  

 En fråga för utredning är vilka alla kostnader som ingår i underhåll och småreparationer innefattar, 
och hur till exempel en förstärkning av insatser i befintlig fastighetsmassa påverkar behovet av 
nyinvesteringar och grundreparationer. 

 Kommunens klimat- och energistrategi 2021–2030 innehåller förslag som har konsekvenser för 
såväl drifts- som investeringskostnader. De insatser som görs behöver vara hållbara inte enbart ur 
miljöhänseende utan också ur ett helhetsperspektiv – ekonomiskt, långsiktigt, användarperspektiv.   
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4  Samordningsprocess 
Nedan förtydligas hur samordningen av kommunens investeringsprogram sker på basen av årsklockan. 

1. Nämnderna besluter om förslag till investeringsprogram i april 
 

2. Därefter behandlas nämndernas förslag i utvecklingsteamet i april – maj 

a. Teamet får en bild av den sammanlagda investeringsnivån 

b. Teamet diskuterar och rangordnar projekten från det mest nödvändiga till det som går att 
skjuta upp utan stora konsekvenser. Utgångspunkten är; 

i. Hur påverkas driftskostnaderna och interna hyror 

ii. Andra ekonomiska konsekvenser 

iii. Kan projektet utföras på annat sätt t.ex. i samarbete med utomstående part 

iv. Framtida behov med hänsyn till befolkningsprognoser och möjlighet till flexibilitet 

v. Investeringen i förhållande till kommunstrategin, levnadsstandarden och kommunens 
image. 

c. Teamet slår fast vad som måste utredas fram till teamets följande möte i maj-juni. 
 

3. Utvecklingsteamet tar upp investeringsprogrammet på nytt i maj – juni 

a. Teamet ger förslag till investeringsprogram för de följande fem åren. 

b. Ur förslaget framgår: 

i. Totala investeringsnivån kommande fem år med betoning på följande år 

ii. Motiveringar till fastslagen nivå 

iii. Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
(lånenivå, tryck på att höja skatter, överskott/underskott, osv.) 

c. Teamet skickar förslaget till investeringsprogram till det i Förvaltningsstadgan fastställda 
organet. 
 

4. I Förvaltningsstadgan fastställt organ ger förslag till investeringsprogram i augusti – 
september och sänder vidare till kommunstyrelsen. 

 
Investeringsprogrammet diskuteras på kommunstyrelsens budgetseminarium före det godkänns av 
kommunstyrelsen som därefter skickar det vidare till kommunfullmäktige.  
Det slutgiltiga investeringsprogrammet godkänns av kommunfullmäktige i november eller december.  
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5  Årsklocka för planering och uppföljning av verksamhet  
 och ekonomi 
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