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Initiativärende från M+KD: Förstudier investeringsprojekt 
 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) genomför kontinuerligt förstudier för investeringsprojekt. En 
förstudie initieras genom att nämnden eller förvaltningschefen öppnar ett förstudiekonto, beroende 
på om projektet finns i beslutad investeringsbudget eller ej. Förstudien syftar till att utreda hur ett 
identifierat lokalbehov kan tillgodoses. 
 
Förstudierna har ofta ett övergripande uppdrag, men informationen är bristfällig. För nämnden 
presenteras inte förstudiens omfattning, syfte eller mål. Inte heller presenteras en tidplan eller 
budget. Detta bör göras innan eller i samband med att förstudiekonto öppnas. 
 
Sedan slutförs förstudierna av Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och resulterar ofta i en 
projekteringsframställan som beskriver ett konkret förslag på hur lokalbehovet ska mötas genom 
exempelvis om-, till- eller nybyggnation. Det görs ingen presentation av vad förstudien kommit fram 
till. Inte heller presenteras alternativa förslag på lösningar. Istället är det i praktiken förvaltningen 
som beslutar om den mest lämpliga åtgärden, vilket presenteras i ovan nämnd 
projekteringsframställan. 
 
I detta skede finns alltså endast ett förslag där förvaltningen tagit fram ett gediget material med 
budget, tidplan, situationsplan, planritningar med mera. Nämnden har små eller inga möjligheter att 
påverka inriktningen för hur lokalbehovet ska tillgodoses, utan att försena byggprojektet. Detta får i 
sin tur negativa konsekvenser för brukarnämnden/hyresgästen. Följden av detta blir att LFN i 
praktiken måste besluta enligt LFFs projekteringsframställan. 
 
För att förhindra förseningar i byggprojekt och samtidigt ge möjlighet för LFN att fatta informerade 
beslut om åtgärder yrkar vi: 
 

Att LFF, innan eller i samband med öppnande av förstudiekonto, presenterar ett projektdirektiv 
innehållande förstudiens beställare, bakgrund, syfte, mål, metod, omfattning, avgränsningar, 
tidplan, kostnadsestimat, kommunikationsplan och avstämningar, med mera 
 
Att LFF kontinuerligt rapporterar till LFN en ”Rapport om förstudier”, i likhet med den stående 
punkten ”Rapport om byggprojekt” 
 
Att förstudier ska innehålla minst två alternativ för att möta identifierat lokalbehov, samt förslag 
till LFN om rekommenderad åtgärd, innan fortsatt utredning eller projektering 
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