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Granskning av lokalförsörjning - organisation, effektivitet, ekonomi 
 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat frågor om lokal-
försörjning inom kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Detta i 
första hand med avseende på åtgärder för anpassning och effektivisering. I granskningen har vi 
biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Granskningen 
redovisas i bifogade rapport.  
 
I kommunal verksamhet är lokalkostnaderna överlag de näst högsta efter personalkostnaderna. Ett 
effektivt lokalnyttjande har förutsättningar att i väsentlig grad bidra till att resurser för annan 
verksamhet frigörs och ytterst till att uppnå god ekonomisk hushållning.  
 
Syftet med granskningen har varit att på en övergripande nivå bedöma om kommunen med 
kommunstyrelsen som huvudansvarig nämnd har de underlag, grundläggande beslut, 
internkontroll och anpassningsberedskap avseende lokalfrågorna som krävs för en effektiv 
styrning av lokalnyttjandet.  
 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen bedömer vi att: 

 kommunstyrelsens löpande uppföljning och internkontroll av lokalförsörjning och 
lokalnyttjande följer utarbetade rutiner och fungerar tillfredsställande 

 fastighetsavdelningens roll som både hyresvärd och företrädare för hyresgästerna 
gentemot andra hyresvärdar, inte gynnar optimal effektivitet inom lokalnyttjandet 

 den aktiva styrningen snarast bör utvecklas i syfte att reducera kommunens samlade 
lokalkostnader 

 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen: 

 tar initiativ till att på djupet utreda kommunens lokalbehov för de närmaste åren. Detta 
med utgångspunkt från fullmäktiges beslut 2006 respektive 2007, att inriktningen för 
lokalförsörjningen bland annat ska vara att minska de externt förhyrda lokalerna 

 överväger att en särskild samordnande funktion införs med primär uppgift att företräda 
nämndernas intressen gentemot samtliga hyresvärdar 
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Britt-Inger Olsson, ordf  Stellan Lundberg, vice ordf 
 
Per-Olof Planting har inte deltagit i granskningen vad avser socialnämnden.  
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