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Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av 

fastigheter 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av återgång av fastigheter 2017 för 

yttrande senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Kommunrevisionen har granskat de redovisningsmässiga konsekvenserna av fastigheter som 

återgått till kommunen från kommunägda bolag, endera genom återgång av försäljning eller 

återköp, efter den bolagisering av fastigheter som skedde 2013. 

 

Granskningen visar att dokumentationen var behäftad med brister, men att det berörde 

begränsade värden och att vidtagen bokföring av praktiska skäl kan accepteras. Revisionen 

rekommenderar att dokumentation av liknande ärenden sker med högre kvalitet. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen instämmer i kommunrevisionens uppfattning att hög kvalitet ska vara ett 

kännetecken för Uppsala kommuns verksamhet och administration. 

 

Bolagiseringen av kommunens fastigheter omfattade ett mycket stort antal fastigheter med 

varierande kvalitet och dokumentation. En av de drivande orsakerna till bolagiseringen var 

behovet av ökad styrning och kontroll av fastighetsbeståndet. Detta skulle uppnås genom att 

de placerades i en för ändamålet anpassad organisation.  

 

Till följd av olika omständigheter återköptes ett begränsat antal objekt, 12 stycken, från 

dotterbolagen. Dessa objekt hade ett begränsat materiellt värde i förhållande till hela 

bolagiseringen. 
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Beroende på om återköpet betraktas som en separat affärshändelse från den ursprungliga 

försäljningen eller inte, uppstår olika redovisningseffekter i kommunen och dess dotterbolag. 

Styrkt av både det verkliga händelseförloppet och rationella skäl kom förloppet att betraktas 

som två från varandra skilda affärshändelser. 

 

Revisionen har accepterat denna redovisning men har i sin rekommendation betonat att 

kommunens dokumentation av liknande händelser måste förbättras i framtiden. 

 

I det föreslagna svaret till revisionen beskrivs hur kompetens och kapacitet stärkts inom de 

samlade staberna, bland annat ekonomistaben. Betoning läggs också på vikten av att 

verksamhetens processer är kända, tydliga och väl dokumenterade för att en adekvat 

redovisning och uppföljning ska kunna genomföras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 
 

 

Joachim Danielsson  Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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 Kommunrevisionen 

Granskning av återgång av fastigheter 2017 

Kommunstyrelsen instämmer helt i kommunrevisionens uppfattning att hög kvalitet ska vara 
ett kännetecken för Uppsala kommuns verksamhet och administration. 
 
Bolagiseringen av kommunens fastigheter omfattade ett mycket stort antal fastigheter med 
varierande dokumentation och kvalitet. En av de drivande orsakerna till bolagiseringen var 
behov av ökad styrning och kontroll av fastighetsbeståndet. Detta skulle uppnås genom att de 
placerades i en för ändamålet anpassad organisation.  
 
För den absoluta majoriteten fastigheter genomfördes bolagiseringen enligt plan.  
 
När det gällde ett begränsat antal av objekten, 12 stycken, kunde antingen inte dotterbolagen 
av fastighetsrättsliga skäl äga dem eller så bedömdes kommunen i förvaltningsform vara mer 
lämplig som fastighetsägare. Berörda fastigheter återköptes till bokfört värde från 
dotterbolagen med, i något fall, tillägg för av dotterbolag nedlagda förbättringsutgifter. 
 
Flera år hade förflutit mellan försäljningstidpunkterna, varför kommunen betraktade dem som 
åtskilda affärshändelser. Alternativet hade inneburit att driftskostnader, avskrivningar, räntor 
m.m. som redovisats under den period som fastigheterna civilrättsligt ägts av dotterbolagen 
skulle backas och bokslut eventuellt behöva rivas upp.  
 
Den bestående konsekvensen av vald hantering i kommunens redovisning är att berörda 
fastigheter idag har ett högre bokfört värde än innan bolagiseringen. Effekten är emellertid 
inte materiell och elimineras i den sammanställda redovisningen för koncernen. Hanteringen 
bedömdes mer rationell och enklare men också rimlig i förhållande till verkligt 
bakomliggande händelseförlopp. Bedömningen stärktes av att beloppen inte var materiella, 
vilket även revisionens granskning noterat.  
 
Många åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att stärka kommunens kompetens och 
kapacitet i olika frågor. En viktig åtgärd var centraliseringen av stödfunktioner, bland annat 
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ekonomifunktionen, vilket ökade förmågan att förutse och hantera svåra problemställningar. 
Frågan om ordning och reda i kommunens verksamhetsprocesser är däremot även fortsatt en 
grundläggande förutsättning för möjligheten att dokumentera, hantera och redovisa händelser 
korrekt.  
 
Uppsala kommun är stor och konglomerat, många av dess verksamheter är ledande och 
förebilder medan andra har utvecklingsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen, där 
fastighetsförvaltning och exploateringsverksamhet hanteras, har ett mycket tydligt fokus på 
frågor om ordning och tydlighet i process och dokumentation. I takt med att processer och 
dokumentation tydliggörs minskar problemen med redovisningsmässiga bedömningar 
eftersom fler frågor förutses och hanteras tidigt. Sådant arbete pågår, ofta refererat till som 
den ”nya stadsbyggnadsprocessen”. 
 
Återköpen var en svår redovisningsfråga. Alternativa svar och handlingsmöjligheter fanns där 
bristen på bakomliggande dokumentation var den största utmaningen. Det kommer även 
fortsatt uppstå redovisningsfrågor med utrymme för alternativa tolkningar. Kommunen är 
dock bättre rustad att hantera dem idag än tidigare. Kunskap och kapacitet att tolka 
redovisningsfrågor har stärkts liksom förutsättningarna för ett proaktivt arbete med 
dokumentation och kontroll av varje enskild affärshändelse i verksamheten. 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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