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Ärende	  9:	   Frågor	  från	  förtroendevalda	  samt	  medskick	  till	  verksamheten	  
 
Under de senaste mandatperioderna har upprepad kritik riktats mot Tekniska nämnden och de 
projekt nämnden ansvarar för vid ett flertal tillfällen. Nu senast har det gällt Allégården. Det 
framstår som att stora kostnadsökningar plötsligt kommer på bordet utan föregående förvarning. 
 
Den politiska nivån, i det här fallet Tekniska nämnden, är ytterst ansvarig för verksamheten och 
måste således hålla sig informerad om projektens framdrift och prognostiserade slutresultat. En 
regelbunden rapportering till nämnden av projekten framstår som nödvändigt 
 
För att Tekniska nämnden ska kunna ta sitt ansvar för styrning av projektverksamheten krävs därför 
en löpande rapportering från förvaltning till nämnd. Det är också viktigt att denna rapportering sker 
i ordnad och dokumenterad form så att både rapporteringen och nämndens reaktioner blir synliga i 
sammanträdesprotokoll. Enskilda ledamöters möjlighet att efterfråga information projekt för projekt 
direkt från förvaltningen räcker inte. 
 
Tullingepartiet föreslår därför att en strukturerad redovisning av de tio ekonomiskt största 
projekten, eller de med högst bedömd risk, införs som fast punkt på dagordningen vid varje 
sammanträde i Tekniska nämnden. Alternativt att det införs under lämplig befintlig fast punkt. Till 
vilken nivå redovisningen skall brytas ned beror naturligtvis på vilken nivå kostnader redovisas i 
ekonomiuppföljningssystemen, men nedanstående exempel eller förslag för uppföljning av 
kostnader och tidplan torde vara möjliga att genomföra då de återspeglar hur projektkonton 
slutredovisas. 
 
Exempel på kostnadsuppföljning 

Kostnadsslag Ursprunglig 
budget 

Gällande 
budget 

Senaste 
prognos 

Nuvarande 
prognos 

Avvikelse 

Projekteringskostnader	        

Entreprenadkostnader	   	       

Konstnärlig	  utsmyckning	   	       

Byggherrekostnader	   	       

Internränta	  under	  Byggtid	   	       

 
 
 
 
 



  
 
Exempel på tidplansuppföljning 

Aktivitet Ursprungligt slutdatum Gällande 
slutdatum 

Senaste 
prognos 

Nuvarande 
prognos 

Avvikelse 

Projektering	        

Entreprenad	   	       

 
Jag yrkar därför: 
 
att Tekniska Förvaltningen skyndsamt tar fram ett format för rapportering av större öppna 

projektkonton till Tekniska nämnden. 
 
att större öppna projektkonton redovisas med denna information vid varje sammanträde i 

Tekniska nämnden med start från februari 2019. 
 
Per	  Börjel	  (TUP)	  
	  
Instämmer såsom yttrande:  
 
Sture	  Nordberg	  (TUP)	   Mats	  Westerberg	  (TUP)	  
	  	  


