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Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunrevisionen om uppföljning av mark- och 
exploateringsverksamheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun följt 
upp den granskning av mark- och exploateringsverksamheten som genomfördes under hösten 
2015. Syftet med uppföljningen har varit att följa upp kommunstyrelsens svar på 
granskningen och hur kommunen arbetat vidare med olika åtgärder och rekommendationer 
som lämnades i den ursprungliga granskningen.  
 
Efter genomförd uppföljning bedömer kommunrevisionen att stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram relevanta och ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt annan 
dokumentation i syfte att skapa enhetliga rutiner för mark- och exploateringsverksamheten 
och att med dessa som grund fastställa en projektmodell som ska gälla för projekten. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar Uppsala kommun att stärka den interna kontrollen 
ytterligare genom att: 
 

 prioritera arbetet med att ta fram rutinbeskrivningar och annan dokumentation 
 prioritera även arbetet med att gå igenom, utreda, avsluta och delavsluta 

exploateringsprojekt, bland annat genom genomgång av de intäkter för 
markförsäljningar som ännu inte intäktsförts trots att köparen tillträtt marken 

 införskaffa ett adekvat och lämpligt projekt-/IT-stöd för mark- och 
exploateringsverksamheten och denna verksamhets speciella förutsättningar 

 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 



Föredragning 
 
Förvaltningen delar kommunrevisionens syn på att arbetet med att stärka den interna 
kontrollen inom mark- och exploateringsverksamheten måste prioriteras. De sammantagna 
åtgärderna som vidtagits och pågår, förväntas ge väsentligt bättre möjligheter att styra 
projekten och bedöma de ekonomiska konsekvenserna av projektverksamheten. 
Kommunstyrelsens internkontroll-plan för 2019 som tas fram under hösten 2018, kommer att 
omfatta kontrollpunkter som kan påvisa om arbetet bedrivs enligt upprättade rutiner, med 
nödvändig kvalitet och om åtgärderna börjar ge förväntade effekter. 
 

1. Prioritera arbetet med att ta fram rutinbeskrivningar och annan dokumentation 
 
Arbetet pågår med att säkerställa att rutinbeskrivningar och annan dokumentation tas 
fram. Många rutinbeskrivningar finns nu på plats i den gemensamma process för 
samhällsbyggnadsprojekt som lanserats inom stadsbyggnadsförvaltningen under våren 
2018 och som är under implementering. Processen finns beskriven och publicerad på 
intranätet med tillhörande rutinbeskrivningar. Implementeringen förstärks med en 
projektledarutbildning som genomförs under hösten 2018 med 200 deltagare från 
stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningens 
styrgrupp för projekt. Vidare förstärks bemanningen på förvaltningens programkontor från 
augusti 2018 med en projektstrateg med uppdrag att driva utveckling av modellen 
inklusive ansvara för relaterade utbildningar för både projektledare (såsom höstens 
utbildningssatsning), projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar. Projektstrategen 
kommer även att finnas som ett praktiskt stöd i tillämpningen av processen liksom ha 
ansvar för uppföljning för att säkerställa följsamhet. Samtliga projekt ska följa processen 
och dokumenteras i enlighet med denna. För projekt som varit pågående under längre tid 
och nu är i senare skeden av processen, har en förenklad rutin tagits fram som fastställer 
minimikrav för dokumentation.   

 
2. Prioritera arbetet med att gå igenom, utreda, avsluta och delavsluta 

exploateringsprojekt, bland annat genom genomgång av de intäkter för 
markförsäljningar som ännu inte intäktsförts trots att köparen tillträtt marken 

 
Arbete pågår med genomgång av samtliga exploateringsprojekt för att möjliggöra avslut, 
delavslut och korrekt redovisning av markförsäljningar mm. Under våren 2018 har arbetet 
med genomgången gått in i en ny fas i och med att den nu till största delen gäller projekt 
som inte är färdigställda. Etapper i projekten ska avslutas medan andra delar ska 
kvalitetssäkras och struktureras för framtiden. En rutin för genomgången har tagits fram 
och beslutats, liksom en uppskattning av vilka resurser som krävs per projekt. 
Genomgången kräver bemanning framför allt av projektledare med sakkunskap inom 
exploatering och anläggning samt stödresurser från ekonomi och registratur. Arbetet är 
prioriterat, samtliga projektledare inom exploatering avsätter omkring en dag per vecka 
för genomgång och kvalitetssäkring. Anläggningsverksamheten har en svår 
bemanningssituation men prioriterar arbetet med projektgenomgångarna genom intern 
omfördelning av resurser och fördröjd start av nya projekt.  



 
Tidigare projektgenomgångar visar på svårigheter att bedöma tidsåtgången, då projekt kan 
visa sig mer komplexa än förväntat. Utifrån den resursbedömning som gjorts är målbilden 
att samtliga projekt ska ha uppnått en fullgod kvalitet såväl avseende den historiska 
dokumentationen och bokföringen av tidigare genomförda affärshändelser, som den 
framåtsyftande strukturen, under första halvåret 2019.  Avrapportering av arbetet sker 
löpande till stadsbyggnadsförvaltningens styrgrupp för projekt. 
 

 
3. Införskaffa ett adekvat och lämpligt projekt-/IT-stöd för mark- och 

exploateringsverksamheten och denna verksamhets speciella förutsättningar 

Förvaltningen delar kommunrevisionens rekommendation. Kommunledningskontoret har 
avropat en konsult för att göra en behovsinventering för IT-verktyg som ska stödja 
processen för samhällsbyggnadsprojekt – projektstöd och portföljstyrning. Inventeringen 
beräknas vara slutförd i augusti-september 2018 och utgöra underlag för beslut om 
åtgärder och tidplan för dessa. Åtgärderna kan komma att omfatta såväl utveckling av 
befintliga system som framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av nya eller 
kompletterande IT-verktyg.  
 
 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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 Kommunrevisionen 

Yttrande om kommunrevisionens uppföljning av mark- och 
exploateringsverksamheten 

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens syn på att arbetet med att stärka den interna 
kontrollen inom mark- och exploateringsverksamheten måste prioriteras. De sammantagna 
åtgärderna förväntas ge väsentligt bättre möjligheter att styra projekten och bedöma de 
ekonomiska konsekvenserna av projektverksamheten. Kommunstyrelsens internkontroll-plan 
för 2019 som tas fram under hösten 2018, kommer att omfatta kontrollpunkter som kan påvisa 
om arbetet bedrivs enligt upprättade rutiner, med nödvändig kvalitet och om åtgärderna börjar 
ge förväntade effekter. 
 

1. Prioritera arbetet med att ta fram rutinbeskrivningar och annan dokumentation 
 
Arbetet pågår med att säkerställa att rutinbeskrivningar och annan dokumentation tas 
fram. Många rutinbeskrivningar finns nu på plats i den gemensamma process för 
samhällsbyggnadsprojekt som lanserats inom stadsbyggnadsförvaltningen under våren 
2018 och som är under implementering. Processen finns beskriven och publicerad på 
intranätet med tillhörande rutinbeskrivningar. Implementeringen förstärks med en 
projektledarutbildning som genomförs under hösten 2018 med 200 deltagare från 
stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningens 
styrgrupp för projekt. Vidare förstärks bemanningen på förvaltningens programkontor från 
augusti 2018 med en projektstrateg med uppdrag att driva utveckling av modellen 
inklusive ansvara för relaterade utbildningar för både projektledare (såsom höstens 
utbildningssatsning), projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar. Projektstrategen 
kommer även att finnas som ett praktiskt stöd i tillämpningen av processen liksom ha 
ansvar för uppföljning för att säkerställa följsamhet. Samtliga projekt ska följa processen 
och dokumenteras i enlighet med denna. För projekt som varit pågående under längre tid 
och nu är i senare skeden av processen, har en förenklad rutin tagits fram som fastställer 
minimikrav för dokumentation.   

 
2. Prioritera arbetet med att gå igenom, utreda, avsluta och delavsluta 

exploateringsprojekt, bland annat genom genomgång av de intäkter för 
markförsäljningar som ännu inte intäktsförts trots att köparen tillträtt marken 
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Arbete pågår med genomgång av samtliga exploateringsprojekt för att möjliggöra avslut, 
delavslut och korrekt redovisning av markförsäljningar mm. Under våren 2018 har arbetet 
med genomgången gått in i en ny fas i och med att den nu till största delen gäller projekt 
som inte är färdigställda. Etapper i projekten ska avslutas medan andra delar ska 
kvalitetssäkras och struktureras för framtiden. En rutin för genomgången har tagits fram 
och beslutats, liksom en uppskattning av vilka resurser som krävs per projekt. 
Genomgången kräver bemanning framför allt av projektledare med sakkunskap inom 
exploatering och anläggning samt stödresurser från ekonomi och registratur. Arbetet är 
prioriterat, samtliga projektledare inom exploatering avsätter omkring en dag per vecka 
för genomgång och kvalitetssäkring. Anläggningsverksamheten har en svår 
bemanningssituation men prioriterar arbetet med projektgenomgångarna genom intern 
omfördelning av resurser och fördröjd start av nya projekt.  
 
Tidigare projektgenomgångar visar på svårigheter att bedöma tidsåtgången, då projekt kan 
visa sig mer komplexa än förväntat. Utifrån den resursbedömning som gjorts är målbilden 
att samtliga projekt ska ha uppnått en fullgod kvalitet såväl avseende den historiska 
dokumentationen och bokföringen av tidigare genomförda affärshändelser, som den 
framåtsyftande strukturen, under första halvåret 2019.  Avrapportering av arbetet sker 
löpande till stadsbyggnadsförvaltningens styrgrupp för projekt. 
 

 
3. Införskaffa ett adekvat och lämpligt projekt-/IT-stöd för mark- och 

exploateringsverksamheten och denna verksamhets speciella förutsättningar 

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens rekommendation. Konsult har avropats för 
att göra en behovsinventering för IT-verktyg som ska stödja processen för 
samhällsbyggnadsprojekt – projektstöd och portföljstyrning. Inventeringen beräknas vara 
slutförd i augusti-september 2018 och utgöra underlag för beslut om åtgärder och tidplan 
för dessa. Åtgärderna kan komma att omfatta såväl utveckling av befintliga system som 
framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av nya eller kompletterande IT-
verktyg.  

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
































