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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 219 
 
Yttrande över granskning av exploateringsredovisning 2018 
KSN-2019-1477 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1. 
  
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har den 15 april 2019 översänt sin granskning av exploaterings-
redovisning 2018 till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 augusti. 

Kommunrevisionen har granskat exploateringsredovisningen och exploaterings-
verksamheten i Uppsala kommun. Rapporten granskar de kvalitetssäkringar av projekt 
och rättelser som genomförts i slutet av 2018 och början av 2019 och innehåller även 
en omfattande bakgrundsbeskrivning. Kommunrevisionen anger att redovisningen för 
exploateringsverksamheten nu till stor del är rättad och att nuvarande arbetssätt ger 
förutsättningar för ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot avslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 juli 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-20 



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Yttrande över granskning av 
exploateringsredovisning 2018  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har den 15 april 2019 översänt sin granskning av 
exploateringsredovisning 2018 till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 

augusti.  

Kommunrevisionen har granskat exploateringsredovisningen och 
exploateringsverksamheten i Uppsala kommun, bilaga 2. Rapporten granskar de 

kvalitetssäkringar av projekt och rättelser som genomförts i slutet av 2018 och början 
av 2019 och innehåller även en omfattande bakgrundsbeskrivning. Kommunrevisionen 

anger att redovisningen för exploateringsverksamheten nu till stor del är rättad och att 

nuvarande arbetssätt ger förutsättningar för ändamålsenlig styrning och uppföljning 

av verksamheten. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Det 

bedöms inte som relevant att i detta ärende beakta perspektiven för näringsliv, barn 

och unga samt jämställdhet. 

 

Föredragning 

I granskningsrapporten lämnar kommunrevisionen ett antal rekommendationer. 

Datum: Diarienummer: 

2019-07-03 KSN-2019-1477 

Stadsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen 

 

 
Handläggare:  

Blomberg Christian 

Rinander Barbro 
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Dessa berör exempelvis vikten av att säkerställa att organisationen och 

projektorganisationen har ändamålsenliga strukturer, att ett ändamålsenligt 
systemstöd implementeras och att återrapportering sker till kommunstyrelsen. 

I förslaget till yttrande stödjer kommunstyrelsen de rekommendationer som framgår 

av kommunrevisionens granskning. Flera åtgärder pågår för att stödja det 
framåtriktade arbetet, och kommunstyrelsen har den 13 juni 2019 fattat beslut om 

handlingsplaner som säkerställer kommunstyrelsens möjligheter till insyn, kontroll 
och påverkan. Vidare ger de genomförda kvalitetssäkringarna av projekt möjlighet till 
fortsatt utveckling av styrning, budgetering och uppföljning i enlighet med 

rekommendationerna. I samband med augustiuppföljningen kommer en första 
uppföljning av handlingsplanerna och status för införande av projektstödverktyg att 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De åtgärder som anges i yttrandet, kopplade till kommunstyrelsens handlingsplan för 

exploateringsverksamheten, medför en ökad arbetsinsats. Det kan bli fråga om en 
förstärkning och översyn av exploateringsorganisationen för att klara uppföljningen. 
En ökad uppföljning ger dock förbättrade förutsättningar till positiva ekonomiska utfall 
i exploateringsprojekten. 

Övriga åtgärder som anges i yttrandet, ryms inom den löpande verksamheten och 

kommunstyrelsens budgetram. 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 

Joachim Danielsson   Mats Norrbom 

stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 
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Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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www.uppsala.se 

Yttrande över granskning av 
exploateringsredovisning 2018  
 

Kommentar till rapporten 

Rapporten tar sikte på genomlysningar och rättelser som genomförts i slutet av 2018 och 
början på 2019. En betydande del av innehållet i rapporten avhandlar dock historiska 
händelser som skett innan slutet på 2018. Denna kommentar fokuserar på de 
rekommendationer som revisionen ger för det fortsatta arbetet. De delar av rapporten 
som avhandlar historiska händelser och tidigare arbetsmetodik har redan behandlats av 
kommunfullmäktige och kommenteras därför inte ytterligare. 

Kommunstyrelsen delar i allt väsentligt kommunrevisionens uppfattning och 

beskrivning kring det arbete som genomförs i slutet av 2018 och början på 2019. Vidare 

stödjer kommunstyrelsen de rekommendationer som framgår ur rapporten.  

Arbetet inom exploateringsverksamheten är nu framåtorienterat med fokus på 
implementering av systemstöd, utökad uppföljning av verksamheten samt 
säkerställande av ändamålsenliga organisationer för verksamhet och projekt inklusive 
bemanning och kompetens. 

Revisionen har genom sitt biträde tagit del av det arbete som pågår med att 

implementera ett systemstöd för exploateringsverksamheten. Arbete löper på med 
målet att ett systemstöd ska implementeras till årsskiftet 2019/2020. Dock har det i 
utredningsfasen framkommit utmaningar att hitta ett systemstöd som i kombination 

med kommunens nuvarande uppsättning av ekonomisystem kan ge det starka verktyg 
som efterfrågas för så väl ekonomistyrning som ett mer generellt projektstöd.  

Arbetet är nu i en intensiv upphandlingsfas med pågående lösningsorienterade 

diskussioner med potentiell leverantör. Beroende på om ytterligare komplikationer 

tillstöter, exempelvis med avseende på implementationen som präglas av både teknisk 
och organisatorisk komplexitet, kan tidplanen förskjutas så att en implementering sker 
först under 2020. 

Kommunstyrelsen antog den 13 juni handlingsplaner för att öka kommunstyrelsens 

inflytande över exploateringsverksamheten. I handlingsplanerna föreslås ett antal 

Datum: Diarienummer: 

2019-08-20 KSN-2019-1477 

Kommunledningskontoret Kommunrevisionen 
kommunrevisionen@uppsala.se 

KPMG, Bo Ädel 
bo.adel@kpmg.se 
 

 

 
Handläggare:  

Hägglund Ola 

Rinander Barbro 

 

mailto:kommunrevisionen@uppsala.se
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åtgärder och uppföljningsmoment för att säkerställa kommunstyrelsens insyn, 

möjlighet till kontroll och påverkan. I samband med augustiuppföljningen kommer en 
första uppföljning av handlingsplanerna och status för projektverktygsinförandet att 
rapporteras till kommunstyrelsen.  

Det pågår nu ett arbete med att utarbeta arbetsmetoder för att säkerställa projektens 
organisationer och strukturer, den ekonomiska rapportstrukturen, uppföljning samt 

kontinuerlig kvalitetssäkring av projekt. 

Exploateringsverksamhet ska budgeteras med sina verkliga kostnader, intäkter, 

utgifter och inkomster. En grundförutsättning för att göra detta är ordning, reda och 
tydliga förutsägbara processer och planer. I takt med att verksamheten nu 
konsoliderat sitt grepp, utvecklar adekvata processer och ett stödsystem för detta med 

mera kommer budget som en självklar konsekvens följa samma utveckling. 

I årsredovisning 2019 utvecklades en ny not som redovisar 
exploateringsverksamhetens samlade inkomster och utgifter i pågående 

projektportfölj från projektstart. Noten delar upp posterna på investeringar och 
exploateringstillgångar och visar även hur stora delar som aktiverats respektive 
driftbokförts sedan start. Noten är innehållsrik och svarar på de flesta frågor, en 

vidareutveckling är naturlig och kommer att ske. 

Frågan om nämndernas reglemente har noterats och behandlas utanför 

exploateringsverksamheten.   

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 
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