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Till
Kommunstyrelsen
Kopia Kommunfullmäktiges presidium

EY har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att
bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommunens strategiska arbete med
lokalförsörjningsfrågor.
I granskningen uppmärksammas att det finns en dokumenterad och aktuell lokalförsörjningsprocess. Policyn för lokalförsörjning redogör endast för lokalförsörjningsprocessen
vid nybyggnation. Policyn tydliggör inte det politiska ägarskapet i lokalförsörjningsprocessen utan fokuserar på förvaltningens ansvarsområden. Vi bedömer vidare att lokalförsörjningsprocessen säkerställer ett effektivt lokalutnyttjande genom djupgående analyser av
volymförändringar och identifiering av lokalbehov inom verksamheterna. Fastighetsstrategen på kommunledningskontoret ansvarar för att lokalförsörjningsprocessen upprätthålls.
Vi ser också att det finns en god samverkan inom kommunen.
Det vidtas vissa åtgärder för att effektivisera lokalutnyttjandet inom kommunen, ett exempel är kapacitetsutredningen inom förskola och skola. En annan effektiviseringsåtgärd var
att implementera en lokalbank. Hittills har dock ingen verksamhet valt att använda sig av
lokalbanken. Det är viktigt att verksamheterna har kännedom om vilka kortsiktiga och
långsiktiga ekonomiska effekter det innebär att nyttja lokalbanken.
Effektiviteten i lokalkostnader och lokalnyttjande följs inte upp och analyseras inom kommunen i tillräcklig utsträckning. Det finns inga uppföljande nyckeltal rörande lokalförsörjning som redovisas till nämnd eller styrelse.
Med anledning av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:
 Säkerställa att effektiviteten i lokalkostnader och lokalutnyttjande följs upp och
analyseras på kommunövergripande nivå såväl som på nämndnivå genom uppföljande nyckeltal
 Tydliggöra den politiska beslutsprocessen i policy för lokalförsörjning
 Tydliggöra fördelarna med att nyttja lokalbanken
 Komplettera policy för lokalförsörjning med en processbeskrivning för inhyrning i
externa aktörers lokaler
Vi önskar kommunstyrelsen kommentarer till granskningen samt åtgärdsplan senast den
30 september 2021.
För revisorerna i Upplands Väsby kommun
Anna-Lena Edwinson

Jan Fäldt
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