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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat mark- och exploateringsverksamheten i Uppsala kommun 
2015.  Kommunrevisionen bedömer att det finns stora brister i hanteringen och ger ett antal 
rekommendationer.  
 
Yttrande avges gemensamt för kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden. Plan- 
och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 april beslutat att inte avge yttrande. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har i skrivelse den 15 januari 2016 redogjort för ett antal rekommen-
dationer med anledning av resultatet av en granskning av Uppsala kommuns mark- och 
exploateringsverksamhet. Kommunrevisionen bedömer att det finns stora brister i hanteringen 
och begär yttrande från kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Granskningen har omfattat en genomlysning av nuläget och en bedömning av hur de åtgärder 
som vidtagits i projektstyrningen framöver resulterar i en god styrning och uppföljning av 
projekten. Granskningen har genomförts under perioden september-oktober 2015.  
 
Granskningen visar på stora brister som riskerar leda till fel i redovisningen av mark – och 
exploateringsverksamheten. Riktlinjer och rutiner saknas för verksamheten och projekt 
bedöms i alltför stor utsträckning vara sårbara genom att de är personberoende. 
Kommunrevisionen påtalar även brister i projektdokumentation samt styrning och 
uppföljning.  
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Rapporten återges i bilaga 2. 
 
Beredning 
Yttrandet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och stadsbyggnads-
förvaltningen. Gatu- och samhällsmiljönämnden har vid sammanträde den 27 april 2016 
beslutat att godkänna att kommunstyrelsen avger yttrande till kommunrevisionen efter 
gemensam beredning. 
 
Föredragning 
Revisionsrapporten pekar på brister i systematisk styrning och uppföljning av projekt inom 
ramen för mark- och exploateringsverksamheten. Inom ramen för pågående 
verksamhetsutvecklingsinsatser bedömer revisionen att projektets olika faser kommer att 
förtydligas samt ansvarsfördelning och redovisningsprinciper kommer att klargöras. 
Revisionen understryker dock vikten av ett väl fungerande IT-system som stöd för 
projektredovisningen, att utbildningsbehovet ses över i samband med implementeringen av en 
ny projektmodell samt att rutiner och riktlinjer är generella och omfattar samtliga i projektet 
berörda processer och verksamheter. Av central betydelse för att komma till rätta med 
bristerna bedöms tydliga beslut med avseende på tidplan, budget och ansvar vara. 

Pågående verksamhetsutveckling, på övergripande nivå inom stadsbyggandsförvaltningen, 
och specifikt inom mark- och exploateringsverksamheten svarar mot de rekommendationer 
som revisionen ger och målsättingen är att ge de bästa förutsättningarna för väl underbyggda 
och analyserade beslut samt god ekonomisk redovisning. Att få nya rutiner och verktyg att 
vara helt implementerade i verksamheten kommer sannolikt att ta tid. Många projekt har varit 
pågående under en längre tid tillbaka vilket försvårar införandet av nya rutiner. En stark 
fokusering och tydligt ledarskap är avgörande faktorer för att få genomslag för förändrat 
arbetssätt och beslutsgång.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
De åtgärder som redovisas i ärendet, bedöms innebära positiva ekonomiska konsekvenser för 
projektens genomförande på sikt. De utvecklingsinsatser som initierats, finansieras inom 
ramen för kommunstyrelsens och gatu- och samhällsmiljönämndens budget. 
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Bakgrund 
Kommunrevisionen har i skrivelse den 15 januari 2016 redogjort för ett antal rekommenda-
tioner med anledning av resultatet av en granskning av Uppsala kommuns mark- och 
exploateringsverksamhet.  
 
Granskningen har omfattat en genomlysning av nuläget och en bedömning av hur de åtgärder 
som vidtagits i projektstyrningen framöver resulterar i en god styrning och uppföljning av 
projekten. Granskningen har genomförts under perioden september-oktober 2015. Gransk-
ningen visar på stora brister som riskerar leda till fel i redovisningen av mark- och 
exploateringsverksamheten. Riktlinjer och rutiner saknas för verksamheten och projekt 
bedöms i alltför stor utsträckning vara sårbara genom att de är personberoende. Kommun-
revisionen påtalar även brister i projektdokumentation samt styrning och uppföljning.  
 
Yttrande avges gemensamt för kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden. Plan- 
och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 april beslutat att inte avge yttrande. 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen, och med ett särskilt fokus riktat mot mark- och 
exploateringsverksamheten, har ett förbättringsarbete bedrivits sedan slutet av 2014. Då 
uppdagades betydande brister i kommunens markförvaltning inom ramen för arrende-
verksamheten.  
 
Successivt har initiativ tagits inom ramen för såväl mark- som exploateringsverksamheten 
med syfte att skapa klara förvaltningsövergripande riktlinjer, mål och roller/ansvar samt 
tydliga redovisningsprinciper och handläggningsrutiner. Bedömningen är att initierade 
processer och verksamhetsutvecklingsåtgärder svarar mot de brister som revisionsrapporten 
pekar på.  
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Sammanställning över initierade och pågående åtgärder  
 
Åtgärder klara under första och andra kvartalet 2016 
 

• Riktlinjer för beslutsunderlag – projektstart och ekonomi  
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat om ärendehantering i 
projekt. Beslutet omfattar rutiner och underlag för beslut avseende exploateringsprojekt 
inklusive vilka projektkritiska frågor som alltid ska föreläggas i underlag för beslut om 
projektstart i varje enskilt mark- och exploateringsärende. Syftet är att styra verksamheten 
och skapa en förutsägbar, jämförbar och tydlig redovisning kring projekt, dess 
ekonomi/resurser, tidplan och uppföljningsplan. Beslutet inbegriper även en rutin kring 
budget- och prognosarbete med uppföljning på projektnivå samt aggregerat tre gånger per 
år. 

 
• Bemanning projektekonomi 
Två dedikerade projektekonomer finns på plats med syfte att ge stöd till projektledarna i 
det dagliga ekonomiarbetet samt uppsamling vid tertialvisa uppföljningar. Stöd i 
utvecklingen av kompletterande rutiner samt uppföljning av etablerade rutiner. Skapar en 
enhetlig arbetsordning och minskar sårbarheten i projekten. 

 
• Riktlinjer för markanvisningar 
Gällande riktlinjer har uppdaterats i enlighet med Plan- och bygglagen och lyfts fram för 
beredning i utskottet i april för beslut i kommunfullmäktig Riktlinjerna beskriver Uppsala 
kommuns utgångspunkter och mål för markanvisningar, grundläggande villkor, 
handläggningsrutiner och principer för markprissättning. Riktlinjerna skapar en tydlighet 
kring kommunens arbetssätt vid anvisning och försäljning av kommunal mark för 
exploatering. Riktlinjerna kompletteras med en strategi för markförsäljning. 

 
• Riktlinjer för exploateringsavtal 
Nya riktlinjer enligt lagkrav i Plan- och bygglagen har beretts i utskottet i mars för beslut i 
kommunfullmäktige. Riktlinjerna skapar ökad förutsägbarhet kring vad exploateringsavtal 
kan innehålla i form av bl.a. principer för kostnadsfördelning samt hur 
avtalsförhandlingsprocessen ser ut.   

 
Åtgärder klara under andra till fjärde kvartalet 2016 
 

• Projektavslut 
Genomgång av befintliga exploateringsprojekt med syfte att identifiera projekt som kan 
avslutas med eller utan mindre genomförandeinsatser och därmed minska projektport-
följen och resultatredovisa alla projekt som de facto är genomförda. Åtgärden har 
påbörjats och ca 30 projekt har avslutats. I vissa fall är skäl för avslut inaktivitet inom 
ramen för projektet. Arbetet med genomgång av kvarstående projekt kommer att ske i 



projektform, då omfattande insatser kan komma att behövas, med målsättning att slutföra 
genomgången under året. 

 
• Uppdelning av projekt 
Arbete pågår med att definiera gränserdragningsprinciper och nyckeltal för kostnads- och 
intäktsfördelning inom ramen för pågående större projekt med syfte att etablera etapper 
och delprojekt som successivt kan avslutas. Åtgärden har vidtagits i Gunsta och Östra Sala 
Backe. Rutinen för uppdelning av större projekt kommer att finnas i en projektledarhand-
bok och tillämpas i alla projekt som nystartas. 

 
• Projektekonomi 
Budgetmall för stadsbyggnadsprojekt tas fram för varje enskilt projekt och inbegriper hela 
processen för plan- och genomförandeskede. En uppdelning görs på exploatering, 
detaljplan, anläggning. Mallen innehåller en redovisning av tidplan samt total projekt-
ekonomi på en översiktlig nivå. Budgetunderlaget kopplar till ekonomisystemet samt 
gällande kontoplan. I samband med projektavslut renderar även redovisning inom ramen 
för mallen i en uppdelning i anläggningstillgångar/omsättningstillgångar. Budgetmallen är 
färdigutvecklad och slutjusteringar pågår. Implementering sker på samtliga projekt fr.o.m 
april/maj 2016. Betaversion implementeras på exploateringsenheten i samband med 
tertialuppföljning. 

 
• Projektledarpaket och projekthandbok 
Vägledning och projektstöd med mallar och rutiner för hur projekt skall bedrivas 
samordnat inom stadsbyggnadsförvaltningen har utvecklats inom ramen för ett projekt-
ledarpaket. Konceptet följer Uppsala kommuns generella projektmodell och är en 
utveckling av den modell som tidigare tillämpats inom anläggningssidan. Modellen är 
anpassad till förvaltningens verksamhet. Paketet innehåller exempelvis mallar för 
idébeskrivning (vid start av projekt), mallar för projektmöten (för dokumentation av 
projekt). Projektledarpaketet är färdigställt avseende exploateringsverksamheten inklusive 
ett mallpaket. Implementeras i samtliga projekt med start april/maj 2016. Därefter 
kommer ständiga förbättringar och kompletteringar inarbetas löpande med nya och 
justerade mallar. 

 
En projekthandbok har tagits fram och utgör en del av projektledarpaktet. Den innehåller 
en beskrivning av verksamhetens arbetssätt inom ramen för projekt, tydliggör roller och 
ansvarsfördelning i projekt med syfte att utgöra stöd för projektledare och projektdel-
tagare för att utveckla ett enhetligt och transparent arbetssätt i projekt. Implementering av 
en första version planeras i juni 2016. Utveckling av projektledarpaket och handbok 
förväntas minska sårbarheten och personberoendet på projektnivå. 

 
• Projektstöd/IT-stöd 
Inom ramen för en förvaltningsövergripande satsning tas ett gemensamt digitalt projekt-
verktyg fram. I fokus för utvecklingen av verktyget är funktioner för ekonomiuppföljning 
för enskilda projekt, projektplanering samt ledning/styrning via projektportfölj. Ett 



underlag för upphandling av systemstöd utifrån en behovsanalys är under framtagning och 
beräknas klart under maj. Implementering/uppföljning sker under andra halvåret 2016. 

 
Ovan nämnda utvecklingsområden är beslutade eller initierade och genomförs under året. Att 
få nya rutiner och verktyg att vara helt implementerade i verksamheten kommer sannolikt att 
ta längre tid. Många projekt har varit pågående under en längre tid tillbaka vilket försvårar 
införandet av nya rutiner. En stark fokusering och tydligt ledarskap är avgörande faktorer för 
att få genomslag för förändrat arbetssätt och beslutsgång.  
 

• Sammanhållen stads- och landsbygdsutveckling 
Många av ovan nämnda utvecklingsområden kan kopplas till det arbete som pågår med 
utgångspunkt i uppdraget som kommunstyrelsen fått i Mål och budget 2016-2019 om 
sammanhållen stads- och landsbygdsutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen samordnar detta 
uppdrag som omfattar stads- och landsbygdsutveckling från översiktsplanering och detaljplan 
till drift och förvaltning. Detta uppdrag är påbörjat och kommer att avrapporteras under 2016.  
 
Uppdraget omfattar bland annat metod och underlag för prioritering av den omfattande 
projektportföljen som för närvarande omfattar cirka 600 stadsutvecklingsprojekt varav 150 
exploateringsprojekt. Prioriteringsarbetet förväntas ge underlag för en tydligare styrning och 
grund för att fokusera på vissa projekt/tillväxtområden utifrån såväl möjlighet till 
genomförande som projektens påverkan på kommunens ekonomiska läge. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson 
Ordförande     Sekreterare 
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