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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisionen: Granskning avseende Projektet ”Lokföraren 2012” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  till kommunrevisionen avge yttrande enligt bilaga 1 
 
att uppdra till nämnder och bolag att se över hur den interna kontrollen vid delegationsbeslut 
och återrapporteringen till nämnd/bolag av delegationsbeslut kan utvecklas och förbättras och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet per augusti 2012. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat projektet Lokföraren 2012, dvs det projekt som rör kontorets 
för samhällsutveckling och samtliga uppdragskontors från Munin inflyttning i nya lokaler i 
kvarteret Lokföraren. Revisionen avser period 15 april 2010 – 9 juni 2011.  Av granskningen 
framkommer rekommendationer om att förbättra uppföljningen av projektets ekonomi till 
styrgruppen och fastighetsnämnden samt att tillse att externa konsulter upphandlas i enlighet 
med kommunens upphandlingspolicy och lagen om offentlig upphandling (LOU). Bilaga 2. 
 
Ärende 
Revisionen har granskat fastighetsnämndens projekt Lokföraren under en avgränsad period 
om 14 månader i syfte att undersöka om projektet drivs på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt.  Fastighetsnämnden har anlitat en konsult som projektledare. Som stöd har projektledaren 
haft en tjänstemannagrupp i arbetet. Kritiken som revisionen riktar mot projektet är dels att 
konsulten, projektledaren, upphandlats i strid mot LOU och kommunens upphandlingspolicy 
och dels att den ekonomiska styrningen av projektet inte varit till fyllest i 
tjänstemannagruppen, benämnd styrgruppen, och fastighetsnämnden. 
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Fastighetsnämnden har också beretts tillfälle att yttra sig över rapporten, bilaga 3. Därutöver 
har såväl den dåvarande fastighetsdirektören, bilaga 4, som projektledaren, bilaga 5, avgivit 
egna yttranden till revisionen. 
 
Därefter har kommunrevisionen inkommit med en tilläggsskrivelse av 14 mars 2012, bilaga 
6, vari konstateras att fastighetsägarnämnden i sin skrivelse angivit att åtgärder med anledning 
av rapporten kommer att vidtas av nämnden. Kommunrevisionen redovisar  också de 
kommunalrättsliga reglerna vid misstänkta oegentligheter, en fråga som väcktes vid 
överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Föredragning 
Revisionsrapporten gör ingen skillnad på olika perioder under arbetet med Lokföraren.  I 
första skedet av arbetet fanns en arbetsgrupp med representanter från de kontor som var 
aktuella för att flytta till Lokföraren. Arbetsgruppen  var ett stöd till fastighetskontoret och 
nämnden i kravställningar inför inhyrningen av lokalerna i Lokföraren från byggföretaget. 
Olika undergrupper utredde olika behov, som t ex behov av arkivutrymmen, IT, 
receptionsfunktioner, sammanträdesytor, utrymmen för lunchrum och dylikt. Förhandlingen 
med byggföretaget handlades av fastighetskontoret och inte av arbetsgruppen. 
 
När inhyrningen var klar och hyresavtal tecknats mellan fastighetsnämnden och byggföretaget 
om Lokföraren bildades en ny tjänstemannagrupp, benämnd styrgrupp, bestående av cheferna 
för berörda kontor och en representant från kommunledningskontoret. Varje kontorschef hade 
och har i gruppen att svara för ställningstagandet utifrån sin egen nämnd, som beslut av 
verkställighetskaraktär eller enligt delegation eller inriktning av det fortsatta arbetet med 
inflyttningen. Representanten från kommunledningskontoret hade och har som uppdrag att 
bevaka dels helhetsperspektivet och dels att kommunstyrelsens intention om att upprätthålla 
stadshuset som uppsalabornas ingång till kommunen är vägledande för arbetet. 
Denna nya grupp hade sitt första möte den 9 februari 2011. 
 
I denna nya fas handlade arbetet i den nya styrgruppen om de frågor som en hyresgäst har att 
hantera, dvs utrustning, möblering, risk- och konsekvensundersökning, samverkan med de 
fackliga organisationerna osv. Uppskattning gjordes av kostnaderna inför upphandlingar av 
möbler och annan utrustning, vilket fastighetsnämnden beslutade att anslå investeringsmedel 
för då det pga dels den pågående organisationsöversynen av samhällsbyggnadsorganisationen 
ännu inte var tydligt hur många medarbetare som skulle följa med från respektive kontor samt 
dels då hela lokalytan kommer att vara samnyttjad samt dels att eventuella samnyttjanden inte 
var tydliggjorda. Kontoren ska vara samlokaliserade och tillsammans kunna driva 
verksamheten mer effektivt genom en rad gemensamma funktioner. Den uppskattade 
investeringsvolymen kommer under en avskrivningstid på 10 år påverka hyran per arbetsplats.  
 
Då enhetliga lösningar för huset som helhet krävdes för en funktionell och effektiv arbetsplats 
fattas besluten om inriktningen av inredningen i gruppen av chefer där varje kontors chef 
beslutar utifrån sin nämnds mandat och utifrån den viljeinriktning som bl a angivits i KS 
beslut att godkänna inhyrningen av Lokföraren. Då hela inredningen upphandlas är det i 
förväg svårt att med exakthet avgöra kostnadsfördelningen mellan olika poster i budgeten.  
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När nu inflyttningen är nära förestående och prisbilden för utrustning och inredning blivit 
tydligare visar dock den ekonomiska uppföljningen som skett i styrgruppen vid varje möte att 
beräkningarna som helhet varit riktiga. 
 
Fastighetsägarnämnden framför i sitt yttrande till kommunrevisionen att de ämnar följa 
revisionens rekommendationer i rapporten i syfte att utveckla och förbättra framtida arbete. 
De poängterar dock att revisionsrapporten inte sakgranskats varför den bygger på 
förekommande faktafel.  
 
Av skrivelser från f d fastighetsdirektören och projektledaren/konsulten framkommer också 
att rapporten innehåller en rad faktafel.   
 
 Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen i sitt yttrande understryka behovet 
av en faktarevidering men instämmer principiellt i vikten av att regelverket för upphandlingar 
beaktas av hela kommunorganisationen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 






















































