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Riktlinjer för investeringar 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 69 

1. Inledning 

Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet syftar till att skapa 
effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och redovisning för att uppnå det bästa samlade 
resursutnyttjandet. Målet är även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetet med investeringar. 

Redovisningslagen, Kap 6 §1 definieras anläggningstillgång på följande sätt: 
"Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav." 

I ett inledande skede, innan en anläggningstillgång tagits i bruk och avskrivningarna påbörjats 
kallas den för investering. 

dokumentet "Ekonomi - och verksamhetsstyrning i Arvidsjaurs kommun" som beslutades av 
kommunfullmäktige 2014-11-24 står följande om investeringar: 

Kommunfullmäktige fastställer i mål och resursplan ramar och investeringsbudget för 
nämnderna. 

Som underlag för ett beslut i cn nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera 
och dokumentera: 

•Behovet av investeringen 
•Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
•Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
•Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 

I ägardirektiv för i Arvidsjaurs kommunkoncern ingående bolag, som kommunfullmäktige 
fastställer, åläggs dotterbolag i AKAB rapportera till moderbolaget innan beslut fattas om vissa 
investeringar. Moderbolaget rapporterar i sin tur till kommunfullmäktige. 
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2. Grundregler för investeringar 

2.1 Definitioner 
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering ska 
tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivas av under nyttjandetiden. En 
nedre gräns finns för definitionen av anläggningstillgång och därmed vad som ska hamna i 
investeringsbudgeten: 

• En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. 
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att 

utgiften ska överstiga ett prisbasbelopp (44 500 kr för år 2015). Båda dessa kriterier måste 
uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång 

Dessutom ska följande förutsättningar uppfyllas: 

Kommunen ska ha kontroll över tillgången, och det ska vara sannolikt att den medför 
ekonomiska fördelar eller att den höjer servicenivån i framtiden. I kommunal verksamhet innebär 
det att tillgången bidrar till att uppfylla fastställda mål. 

Dessa kriterier måste uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång. 
Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. 

Så kallade klumpanslag per nämnd kan tillåtas för tvingande akuta behov. LOU måste ändå 
följas. Investeringsprojekten skall specificeras och rapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Reparation och underhåll, dvs, åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska 
och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs. 

Från och med 2015 skall kommunen arbeta enligt komponentavskrivningsmetoden. Detta 
innebär att utbyten/reinvesteringar skall betraktas som investeringar. I samband därmed 
utrangeras den utbytta komponenten/anläggningstillgången. 

En anläggningstillgång kan vara immateriell eller materiell. 

2.1.1 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgängarna indelas 
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2. Maskiner och inventarier 
3. Övriga materiella anläggningstillgängar 
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2.1.2 Anskaffningsvärde 
Redovisningslagen Kap 6 § 3:" Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande 
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning...." 

En anläggningstillgång skall tas upp i bokföringen till det anskaffningsvärde den hade vid 
förvärvstillfållet. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen 
inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering får ingå i anskaffningsvärdet 
om de är direkt hänförliga till anskaffningen och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

2.1.3 Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag ska inte reducera anläggningstillgångarnas värde utan redovisas som 
förutbetald intäkt enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 18; 
Intäkter ,  frånavgifter, bidrag och försäljningar. 

2.1.4 Inköp av fastigheter 
Inköp av fastigheter ska alltid redovisas som en anläggningstillgång. 

2.2 Avskrivning 

2.2.1 Allmänt 
Med aktivering av investering menas att bokföra en anläggningstillgång på balansräkningen samt 
börja avskriva den. 

Alla anläggningstillgångar med begränsad livslängd ska avskrivas. Avskrivningen används i 
redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är 
att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för respektive redovisningsperiod. 
Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. Avskrivningstiden ska 
bestämmas för varje enskilt objekt. En bedömning av den förväntade nyttjandetiden ska göras 
med hjälp av exempelvis tidigare erfarenhet från liknande anläggningar, verksamhetsplanering 
och teknisk expertis. Avskrivningstidens längd ska fortlöpande omvärderas. 

Linjär avskrivning används, vilket betyder att samma belopp avskrivs varje år. 
Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte 
förekomma. 
En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras 
från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden 
efter det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i 
balansräkningen. 
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2.2.2 Ändring av avskrivningsplan 
Om en tillgång uppenbarligen redan är tillräckligt avskriven kan det i undantagsfall vara lämpligt 
att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska 
livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen 
ursprungligen gjordes. Enbart en värdestegring av en tillgång är inte någon godtagbar grund för 
att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång med begränsad ekonomisk 
livslängd. En avskrivningsplan kan förkortas om man vet att anläggningen kommer att tas ur 
bruk tidigare än vad som ursprungligen beräknats. 
För förändring av avskrivningsplan krävs särskilt politiskt beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

2.2.3 Nedskrivning 
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det 
engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga 
värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning eller 
utrangering. 
En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är av väsentlig 
storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningarna. Beslut om nedskrivning av tillgång 
fattas av kommunstyrelsen om inte nedskrivningen är en följd av att tillgången avyttrats. 

2.2.4 Uppskrivning 
Uppskrivning av en anläggningstillgång får inte göras. 

2.3 Immateriella anliiggningstillgångar 
Med immateriella anläggningar avses icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete kan 
tas upp som en anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde för 
verksamheten under kommande år. Detta kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Som exempel 
kan nämnas utvecklandet av informationssystem och andra egna produkter som kan försäljas 
eller på annat sätt leda till framtida intäkter. 

2.4 Exploateringar 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller 
arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som 
ornsättningstillgång. 

2.5 Leasing 
Leasing är en finansieringsform för anskaffning av anläggningstillgångar. När den likvida 
situationen är god i kommunen skall leasing inte användas som förstahandsval. Val kan träffas 
först sedan man undersökt det mest kostnadseffektiva alternativet. 
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3. Gränsdragning mellan investering och underhäll 

Med reparation och underhåll avses åtgärder som syftar till att bibehålla en anläggningstillgång i 
dess ursprungliga skick. Hit räknas även ändringsarbeten avseende inredning, till exempel vid 
ändrat användningsområde för en lokal. Ersättning/komplettering av inventarier har tidigare 
räknats som underhåll. Fr o m 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en 
investering. Utbytt del utrangeras därvid. Reparation och underhåll bokförs som en kostnad det 
år åtgärden utförs. 

4. Avyttring av anläggningstillgängar 

4.1 Lös egendom 
Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. Följande gäller 

Egendomen ska lämnas ut på anbudsförfarande 
▪ Egendomen annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia 

▪ Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i annat fall lämnas 
egendomen för erforderligt omhändertagande (återvinning, bilskrot etc.). 

• Försäljning av inlämnat återbruksmaterial som säljs via Ånyo och Återvinningscentralen 
undantas från ovanstående. 

Realisationsvinst eller — förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av 
respektive förvaltning om inte politiskt beslut säger annat. 

I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde. 

Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för sådant beslut ska vara 
att varan inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar 
marknadsvärde. 

All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens ekonomifunktion. 
Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller 
rnarknadsprissättning. 

4.2 Fast egendom 
All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning. 
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5. Investeringsbudget 

Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla 
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade investeringar. 

Kommentar:  Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på 
upphandling. 

5.1 Kategorier av investeringar 

5.1.1 Skattefinansierade investeringar 
Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts - och kapitalkostnader ska finansieras 
av skattemedel. 

Den totala investeringsrarnen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen. 
En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, vilket 
då kan vara en anledning till att prioritera denna investering före andra. 

5.2.1 Avgiftsfinansierade investeringar 

Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens 
avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den 
totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen. 

5.2 Ansvarsfördelning 
Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den 
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av 
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för 
kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade 
avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. 

Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra 
effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt 
ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. 

För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen efter 
beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna 
ifråga. 

Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med bela investeringsbudgeten till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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6. Investeringsmodell 

Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun innehåller fern delmoment. 

1. Behov 
2. Utredning/ Beredning 
3. Beslut 
4. Genomförande 
5. Uppföljning 

6.1 Behov 
Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen 
gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning i 
kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att 
skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga. 

Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en 
investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar. 
Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom 
investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl 
genomarbetade. 

6.2 Utredning Beredning 

6.2.1 Utredning 
Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom 
detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokurnenterat ärende och kommande 
beslut blir betydligt enklare att följa upp. Samtliga investeringar, oavsett om det är ny- eller 
reinvestering ska hanteras på samma sätt. 

Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: 

• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. 
• Kategori, status och prioritet ( miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav) 
• Motiv till investeringen 
• Investeringsbelopp samt bedömd livlängd och tidpunkt för reinvestering 
• Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl 

med tillhörande analys. 
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter 
• Eventuella engångseffekter 
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. 

I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl objektiva som 
subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler riskerar att göra utredningen 
ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas med. Beakta tidigt i utredningen hänsyn till 
övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptirnering undviks. 
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Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om 
verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. Här ska också 
inräknas tid för upphandlingsarbetet. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att 
möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, 
omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor utsträckning 
som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer. 

Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter 
inför framtida investeringar. Kraven på innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för 
ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan komma att kräva mer detaljerade kalkyler. 
Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad 
investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska 
bifogas kalkylen i samband med begäran om investeringstillstånd. 

6.2.2 Investeringsplaner 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör 
underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara 
baserad på den investeringsrarn som fastställts i de finansiella målen för kommunen. 

Ett- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de 
möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar. Sådana totala översikter är viktiga 
både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna 
prioritera mellan olika projekt. 

Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med 
styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor.-Verksarnheterna ansvarar för sin investeringsbudget. 
Kommunchefen har en samordnande roll mot nämnder och verksamheter. I detta ingår att 
identifiera liknade slag av investeringar för en så effektiv upphandling som möjligt. 

Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens 
fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning. 

6.2.3 Resultatpåverkan 
I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas 
fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till 
investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda 
eller sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet m.m. 
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6.3 Beslut 

Till varje investering ska finnas ett komplett och dokumenterat beslutsunderlag. Respektive 
nämnds beslutade investeringsplan översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

En förutsättning är att nämndens investeringsbudget ryms inom de från budgetdirektiven 
tilldelade rarnarna. Avvikelser från beslutade investeringsrarnar förutsätter nya beslut baserade 
på fullständiga underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas ändring 
av investeringsbudget av kommunfullmäktige. 

6.3.1 Projekteringstillstånd 
Beslut om investering i maskiner och inventarier fattas av respektive nämnd utifrån de 
beslutsnivåer som framgår av kommunens inköpspolicy. 

För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga 1 000 000 kr, krävs kommunstyrelsens 
godkännande innan projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all skattefinansierad som 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet 
förutsätter att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de 
projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 

6.4 Genomförande 
Sedan upphandlingsprocessen är avslutad och totalt belopp ryms inom det beslutade objektet 
skall ekonomikontoret meddelas kommande betalningstidpunkter för investeringen. Om det 
därvid skulle uppstå lånebehov skall ärendet hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Om offererat pris överstiger beslutad investeringsbudget för objektet skall frågan om 
tilläggsbudget hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Verkställan av inköp får då inte 
ske innan kommunfullmäktige har beslutat i frågan. 

Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

6.4.1. Investering pi annans anläggning 
Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan 
redovisas som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till kontraktstidens längd. 
Är hyresförhållandet kortare än fem år redovisas åtgärden som underhåll. 

6.4.2 Driftanslag  hos  nämnd 
I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra 
en investering, får dessa medel endast användas för tillfälliga insatser fram till dess att 
investeringen tas i bruk. 1 de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget 
ovillkorligen stå till kommunfullmäktiges förfogande. 

Riktlinjer för investeringar 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 69 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 	 10(11) 

Riktlinjer för investeringar 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 69 

6.5 Uppföljning 
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. För varje investering skall diarienummer för upphandlingsärende 
anges. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna. 

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras 
med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse. 

Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investerings-
projekt utan politiskt beslut. 

6.5.1 Avvikelser mot budget 
Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger 
eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid 
andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin 
ram söka omprioritera investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan. 

I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska 
delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att 
uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. 

7. Överföring av investeringsmedel 

Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som inte 
använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 
särredovisade. 

De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina 
investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av 
kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring 
av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av 
avslutade investeringar ingå. 

Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att en särskild 
redogörelse upprättas-.- 
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8. Redovisning av investeringsbudget 

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. 
Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när internbudgeten fastställs. Av denna 
skall även framgå, respektive projekts årsbelopp samt totalbelopp för fleråriga investeringar. 
Dessa uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet. 

I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt 
projekt ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten. 

Avskrivningarna för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad respektive 
avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig. 

8.1 Fastigheter 
Fastigheter indelas i byggnader, byggnadsinventarier och mark. Var del bör särredovisas. 

Byggnaden  utgörs av själva byggnadsstommen samt sådan utrustning som hör till byggnaden och 
som är nödvändig för byggnadens allmänna funktion. Byggnaden indelas i komponenter med 
olika ekonomisk livslängd. 

Byggnadsinventarier  är de delar och tillbehör i en byggnad som är knutna till en speciell 
nyttjarens verksamhet och som inte behövs för byggnadens allmänna bruk. 

Mark  skall inte avskrivas, då den förutsätts ha obegränsad livslängd. Vid köp av en fastighet 
skall inköpspriset och övriga utgifter fördelas mellan byggnad och mark. 

9. Investering hos bolag 

Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden. Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt ska redovisas till kommunfullmäktige innan de påbörjas. 
Tillämpningen av detta framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 




