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1 Sammanfattning 
Vi har av Uddevalla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens styrning av partneringprojekt.  
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  
Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  
Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  
I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  
Det är dock oklart enligt vår mening hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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2 Inledning  
2.1 Bakgrund 

I samband med att KPMG har genomfört en granskning av säkerställande av 
beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt har revisorerna 
identifierat ett behov av att särskilt granska styrning, ledning och kontroll av 
partneringprojekt. KPMG har därför erhållit ett tilläggsuppdrag till granskning av 
beställarkompetens att särskilt fördjupa granskningen avseende styrning, ledning och 
uppföljning av partneringprojekt. 
 
Uddevalla kommun genomför en rad partneringprojekt och har även för avsikt att i 
utökad omfattning använda sig av denna typ av samverkan vid större 
investeringsprojekt under de närmaste åren.  
 
Det finns en rad risker kopplade till dessa typer av projekt, bland annat i samband med: 

- upphandling och avtalsskrivning 
- styrning och uppföljning under projektets gång 
- avslut och slutbesiktning 
- förvaltning av investeringen under hela avtalets livslängd 

 
Exempel på risker att vara uppmärksam på är: 

- bristande förfrågningsunderlag i form av otydliga krav på materialkvalitet, 
tekniska lösningar etc. i Allmänna bestämmelser 

- bristande uppföljning av att entreprenören genomför uppdraget enligt 
kravspecifikation i ABT 06 och uppdragstagarekontrakt 

- bristande oberoende hos byggkontrollant och byggherre 
- otydliga avtal avseende ansvarsfördelning av förvaltning och uppföljning under 

investeringens livslängd. 
 

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt att de har en 
tillräcklig kontroll över partneringprojekt, vilket innebär att det finns en risk för fördyrade 
projekt, oegentligheter och bestickning. De har därför beslutat att komplettera tidigare 
granskning avseende beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
med en fördjupning kring styrning, ledning och uppföljning av partneringprojekt.  

2.2 Syfte och revisionsfråga  
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  
 
Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:  
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- Hur har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utformat den interna 
kontrollen av partneringsamverkans olika faser: 

o Upphandling  
o Förstudie 
o Avtalsskrivande 
o Genomförande 
o Förvaltning 

- Vilka risker har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden identifierat i 
samband med Partnering? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 
förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och andra för investeringen relevanta 
underlag och dokumentation tar hänsyn till kvalitets- och byggnormskrav under 
investeringens hela beräknade livslängd?  

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden en 
ändamålsenlig riskfördelning i projekten? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 
samverkansformen bidrar till högre kvalitet och högre effektivitet?  

2.3 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens styrning och 
kontroll av partneringsamverkan.  

2.4 Revisionskriterier 
• Kommunallagens 6 kap 6 § 

• ABT 06 

• Styrprinciper för partneringprojekt  

• Kommunens projektstyrningsmodell 

2.5 Ansvarig nämnd 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

2.6 Metoder 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analyser och 
bedömningar har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och uppställda revisionskriterier. 
Vi har lagt fokus i vår granskning på riskanalyser, internkontrollrutiner, dokumenterade 
avrapporteringar och förståelsen för hur partneringsamverkan fungerar bland 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  
Rapporten är faktakontrollerad av samhällsbyggnadschefen, avdelningschef och 
projektledare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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2.7 Intervjuade och dokumentation  
I denna granskning har vi intervjuat: 

• Samhällsbyggnadschefen 

• Avdelningschef planering 

• Chef för projektenheten 
 
Vi har tagit del av följande dokumentation:  

- Agenda Workshop – Simhallen, 3 mars 2021 
- Beställning Fas 1 Huvuddel 1 Brandstation 
- Beställning Fas 2 Huvuddel 2 Brandstation  
- Beställning Urkraft AB – Rimnersvallen 
- Beställning signerad Fas 0 Rimnersvallen  
- Beställning Signerad Fas 1 Rimnersvallen 
- Signerat partneringkontrakt - Rimnersvallen 
- Beställning signerad Fas 1 – Simhallen 
- Beställning signerad Fas 2 – Simhallen  
- Partneringkontrakt signerat -Simhallen 
- Beställning Urkraft AB - Simhallen 
- Bilaga till partneringdeklaration – Simhallen 
- Utbildningsmaterial Partnering 
- Partnering – Tillämpningsföreskrifter - Byggherrarna 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Definition av partnering  

Partnering är en strukturerad arbetsform där de samverkande parterna genom 
gränsöverskridande samarbete skapar mervärde. Med gränsöverskridande menas att 
byggherrar, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser en 
bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med 
öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 
byggprocessen. (Urkraft AB)  

3.2 Kommunens arbete med partneringprojekt 
Uddevalla kommun är inne i en relativt intensiv investeringsfas. En rad större 
investeringsprojekt genomförs för tillfället. I en rad av dessa har kommunen valt 
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partnering som projektmodell. Just nu har kommunen tre pågående partneringprojekt, 
dessa är: 

• Nybyggnation Simhall/Rimnersbadet 
• Nybyggnation Brandstation 
• Ny-och ombyggnation Rimnersvallen 

Av samtliga kontrakt framgår att de är partneringkontrakt (totalentreprenad). Som 
komplement har särskilda partneringkontrakt tecknats. Kontrakten/avtalen utgår från 
ABT 06 och den avtalsmall som gäller för totalentreprenader. Av avtalen framgår: 

- Bakgrund och syfte  
- Definitioner av vad partnering innebär 
- Gemensamma mål och riktlinjer  
- Förutsättningar för att partnering ska fungera som driftsform 
- Ingående handling och dess inbördes ordning  
- Omfattning av entreprenaden  

o Faser och dessas innehåll och omfattning  
- Överlämnade och garantifas 
- Upphandling 
- Organisation 
- Ansvarsförhållanden 
- Ersättningar 
- Ekonomi 

o Öppna böcker 
o Fakturering 

- Krav på entreprenören under kontraktstiden 
- Försäkringar  
- Sekretess  
- Hantering av tvist 

Avtalen täcker enligt vår bedömning de delar som lyfts som väsentliga för att ett 
partneringprojekt ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

3.3 Stöd i projektstyrning vid partnering  
Kommunen har slutit ett avtal med Urkraft AB i syfte att kunna ta hjälp av dem i 
samband med upphandling av Rimnersvallen. De bistår även med utbildning av 
kommunens personal. Urkraft AB är ett bolag som specialiserat sig på upphandling, 
styrning och administration av partneringprojekt. Av avtalet framgår att Urkraft AB ska 
vara behjälpliga med: 
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- Utarbeta upphandlingsstrategi 
- Upprätta upphandlingsdokument och kravspecifikationer för upphandling av 

totalentreprenad med samarbetsformen partnering 
- Genomföra anbudsprövning och anbudsutvärdering 
- Genomföra anbudsintervjuer 
- Ta fram erforderliga beslutsunderlag och redovisningar 
- Utforma avtal samt modell för samverkan 
- Avtalsfrågor 

Urkraft AB har en tydlig modell för hur partneringprojekt ska planeras, genomföras och 
följas upp. Det är den modellen de utbildar kommunens medarbetare i och det är den 
modellen de tillämpar i sitt uppdrag i kommunen. Av styrmodellen framgår vad Urkraft 
AB bedömer måste vara på plats för att ett partneringprojekt ska kunna bli 
framgångsrikt (framgångsfaktorer)  
De lyfter fram vikten av: 

- En gemensam organisation 
o Styrgrupp 
o Projektstab 
o Projektledning 
o Stödfunktioner och konsulter 

- Gemensam ekonomi – öppna böcker 
o Full insyn i projektets ekonomi, offerter, inköp, bokföring, löner etc.  
o Gemensam uppföljning, analys av verkliga kostnadseffekter 
o Rätt produkt med rätt bemanning till rätt kostnad i rätt tid 
o Skapa hög kostnadsmedvetenhet hos alla parter 

- Gemensam hantering av risker och möjligheter 
o Risk- och möjlighetsanalyser 

- Gemensamma mål 
o Övergripande mål, projektmål och uppföljning för samarbetet 

 Kvalitet  
 Ekonomi 
 Arbetsmiljö 
 Socialt hållbart 
 Tid 
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Om detta inte är på plats och accepterat av samtliga samverkande parter finns det risk 
för att partneringprojekt inte fungerar som tänkt och kommunen som beställare inte 
kommer få det som den anser sig ha upphandlat.  

3.4 Kravställande i förfrågningsunderlag 
Som grund för samtliga partneringprojekt finns ”Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader” (ABT 06). Dessa bestämmelser är framtagna av byggbranschen 
och är avsedda att användas vid upphandlingar och avtalsskrivande vid 
totalentreprenader. De är ett stöd för både byggherren och entreprenören genom hela 
projektet. ABT 06 reglerar i grunden vad som är byggherrens ansvar och vad som är 
entreprenörens ansvar. ABT 06 utgör kravspecifikation genom hela projektet och är 
styrande och vägledande vid eventuella diskussioner kring mål, uppdrag, kvalitet, 
ekonomi etc. I ABT 06 med bilagor reglera hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det 
bygger på att parterna har kunskap om den senaste tekniken, materialkunskap och 
regelverk. 
Som komplement till ABT 06 tecknas oftast ett uppdragstagarekontrakt. Det reglerar 
entreprenörens ansvar för investeringens funktionalitet efter ianspråktagande av 
projektet. Syftet är att klargöra vem som ansvarar för att åtgärda eventuella brister som 
framkommer under garantitiden.  

3.5 Riskdelning 
Riskdelningen i projekten sker inom ramen för riskanalys och avtalets utformning. I 
vissa projekt har de diskuterat ner på en hög detaljnivå kring fördelning av kostnader 
etc. I partneringprojekt gäller självkostnadsprincipen så det är väsentligt att byggherren 
har god kontroll över upparbetade kostnader ställt till färdigställande grad och 
materialanvändning. Av avtalen framgår hur riskdelning ska ske vid eventuella 
kostnadsavvikelser eller om kommunen avslutar samarbetet i förtid.  

3.6 Framgångsfaktorer för partneringprojekt 
För att ett partneringprojekt ska fungera och blir framgångsrikt krävs att en rad faktorer 
och omständigheter finns på plats och fungerar som tänkt. Väsentligt för att ett 
partneringprojekt ska bli framgångsrikt är enligt styrmodellen för partnering:   

- Att skapa en gemensam förståelse för beställarens behov och krav 
- Att skapa en samsyn kring projektet 
- Att komma överens om gemensamma mål, roll- och ansvarsfördelning 
- Att börja bygga teamet för att på sikt etablera ett effektivt projektteam 
- Att bli inspirerad och lära sig av gruppens tidigare erfarenheter 
- Att utarbeta en gemensam partnering/överenskommelse (det moraliska 

kontraktet) 
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3.7 Kommunens styrning för att säkerställa framgångsfaktorer i 
partneringprojekt  
Syftet med att arbeta i partneringprojekt är att kommunen ska uppnå en ökad 
effektivitet i byggprojekten. Genom samverkan och samarbete skapas färre gap mellan 
byggherren (kommunen) och entreprenören. Genom att samarbeta genom hela 
uppdraget ska kvalitet och kostnadskontroll säkerställas. Genom att entreprenören 
kommer in tidigare i projektet än i mer traditionella projekt, får denne en bättre inblick 
och förståelse för vad det är kommunen avser uppnå med investeringen och 
kommunen erhåller en bättre kontroll över arbetets gång enligt dem vi intervjuat.  
För att skapa och upprätthålla den styrmiljö som krävs för att partneringprojekt ska 
fungera som tänkt har Uddevalla kommun som tidigare nämnts anlitat konsultföretaget 
Urkraft AB. Urkraft AB ansvarar för utbildning av kommunens personal kring vad 
partneringprojekt innebär samt för att hålla i uppstartsmötet och workshops kring 
framgångsfaktorerna där även entreprenören deltar.  
 
En framgångsfaktor som de vi intervjuat lyfter är förfrågningsunderlaget. Genom ett väl 
genomarbetat förfrågningsunderlag skapas en förståelse för de krav som kommunen 
ställer på entreprenören och på hur projektorganisationen ska se ut och bemannas.  
Förfrågningsunderlaget arbetar kommunen fram i workshops tillsammans med Urkraft 
AB.  
 
Som ansvarig för det förberedande arbetet finns alltid en så kallad partneringledare för 
projektet. Partneringledarens ansvar är att på ett kunnigt sätt planera och leda arbetet 
för att nå den grad av samverkan som ska uppnå i projektet. Dennes roll är därmed att 
skapa en miljö genom hela projektet som innebär att alla inblandade samarbetar och 
samverkar på ett bra sätt. Förvaltningen får stöd i att utforma avtalet på ett 
ändamålsenligt vis av upphandlingsenheten. Då så krävs tar de även hjälp av 
kommunens jurist.  
Så fort beslut tagits om vilken anbudsgivare som erhåller uppdraget ska 
partneringledaren påbörja sitt arbete och kalla samman de kompetenser som ska 
samarbete i projektets olika delar av projektet. Även in denna del startar arbetet med 
en workshop i syfte att omgående skapas en samsyn och en förståelse för de krav som 
kommunen som beställare och byggherre har avseende tillgång till kompetens, kvalitet, 
ekonomistyrning etc. Partneringledaren är med genom hela arbetet och har ett 
huvudansvar för hur uppstartsarbetet bedrivs. Vid behov genomförs ytterligare 
workshops för att säkerställa att kommunen och entreprenören har en samsyn på 
projektet och hur det ska genomföras. Även vid återkommande byggmöten sker en 
avstämning av att parterna är överens om mål, ansvarsfördelning, kvalitet etc.   
En budget för projektet arbetats fram i samband med att förfrågningsunderlag tas fram 
och upphandling genomförs. En stor del av budgetarbetet sker i förstudien (fas 1). 
Precisering av budget sker i början av genomförande fasen (fas 2) tillsammans med 
entreprenören. Genom hela projektet sker sedan avstämningar mot budget. De konton 
som av någon anledning avviker väsentligt mot budget följs upp särskilt.  
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För att partneringprojekt ska fungera krävs att kommunen har en hög närvaro i 
projektet. Partnering kräver att kommunen skjuter till lite mer personalresurser än i mer 
traditionella projekt och kräver en annan typ av dialog med entreprenören.  
Simhallen lyfts som ett exempel av de vi intervjuat som ett projekt som fungerar i linje 
med idéen om partnering. Där har de suttit ner och diskuterar kvalitet, materialval, 
risker, svårigheter, utmaningar och lösningar. Det är enligt dem vi intervjuat i denna fas 
som det byggs upp en acceptans för beställarens behov och krav. Det är viktigt att de 
genom partnering får tillgång till rätt kompetens som kompletterar kommunens egen. 
Mål och strategier formuleras och dokumenteras. Ett stort ansvar vilar på 
projektledaren, det är denne som ska se till att det hela håller ihop tillsammans med 
partneringledaren från Urkraft AB.  
Då kommunen ger sig in i mer komplicerade projekt är det viktigt att de har ett högre 
krav på förarbete och uppstart än i mindre komplicerade projekt. ABT 06 reglerar 
garantin i projekteten, både i investeringsfasen och driftsfasen. Det är väsentligt att alla 
parter är med och att överlämnandefasen fungerar väl.  
I samband med att de avslutar fas 1 kan de alltid avsluta relationen om de bedömer att 
det inte fungerat i uppstarten.  

3.8 Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens interna 
kontroll vid partneringprojekt 
Huvuddelen av den interna kontrollen av partneringprojekt sker inom ramen för 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar för styrning och uppföljning av 
partneringprojekt. Det praktiska ansvaret för den interna kontrollen i 
genomförandefasen har kommunens projektledare. Det övergripande ansvaret har 
kommunstyrelsen.  
Förvaltningen har checklistor som de arbetar efter då de upprättar förfrågningsunderlag 
och utvärderar anbud. I samband med att anbuden utvärderas deltar en rad olika 
kompetenser från förvaltningen så som personer med kunskap om el, VVS, 
materialkunskap etc. Om det handlar om fastighetsbyggnation tar de alltid med en 
markspecialist i arbetet. De vi intervjuat bedömer att det finns en god kompetens i 
förvaltningen avseende upphandling av partneringprojekt. De upplever att förvaltningen 
arbetar mycket noggrant i upphandlingsprocessen. Det sker återkommande 
avstämningar under projektets gång så att det alltid finns rätt kompetens att tillgå. 
Huvudsakligen har de tillgång till kompetensen inom förvaltningen, men kan ta hjälp av 
extern kompetens om det krävs.  
En väsentlig punkt som de vi intervjuat lyfter fram är vikten av insyn i entreprenörens 
ekonomistyrning av projekten. Det är väsentligt att ha tillgång till fakturor och underlag 
för att kunna utöva intern kontroll och uppföljning. Vid varje fakturaavstämning erhåller 
kommunen underlag så som beställningar, följesedlar och verifikationer. Det ske 
löpande stickprovskontroller kopplat till en öppen dialog kring kostnader och underlag. 
Utifrån underlaget gör sedan kommunen stickprovskontroller så att de kan se att det är 
rätt material, rätt mängd etc. som är beställt och levererat. Genom att ta del av 
följesedlar kan kommunen kontrollera till exempel beställd betongkvalitet. Genom att 
de följer upp de egenkontroller som görs kan de kontrollera arbetsmiljö, medarbetare 
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etc. Kommunen har även tillgång till leverantörens ekonomisystem så att de kan gå in 
och göra kontroller direkt i systemet.  
Genom att begära in garantier för leverans av material och genom att de följer upp 
egenkontrollerna säkerställer projektledaren att det inte köps in material på projektet 
som egentligen är att hänföra till andra projekt.   
Inför kontroller och stickprov gör projektledaren en riskbedömning, var kan det finnas 
risk för oriktigheter eller felaktigheter? De lyfter som exempel kontroll av tätskyddet i 
simhallen. Där gör de extra kontroll för att säkerställa att arbetet är korrekt genomfört 
och att skyddet håller kvalitet. Andra områden är ventilation, el samt vatten och avlopp.  
I partneringprojekt är det självkostnadsprincipen som gäller i den rörliga kostnadsdelen. 
För att det ska fungera är det viktigt att ekonomistyrning och intern kontroll fungerar. 
Genom att kontinuerligt följa upp ekonomin sker en löpande kontroll av den 
ekonomiska utvecklingen i projektet. Ekonomin finns med som punkt på samtliga bygg- 
och uppföljningsmöten. Den största risken utifrån ekonomin är att de budgeterat fel från 
början. Något som är svårt att veta innan projektet är helt slutfört. Det är därför väldigt 
viktigt att de har ett etablerat välfungerande samarbete med entreprenören som bygger 
på partneringprojektens idé.  Det är även viktigt att kommunen som byggherre har gjort 
en budget inför diskussionerna med entreprenören så att de har en god grund att föra 
diskussionerna på.  
Vid våra intervjuer lyfts som exempel bygget av den nya simhallen. De arbetar aktivt 
med att gå igenom de risker som finns med projektet, de stämmer löpande av budget 
och projektets tidsplan. Kommunen har även tillgång till entreprenörens ekonomiska 
redovisning för projektet. 

3.9 Hantering av identifierade risker i samband med 
partneringprojekt 
Att genomföra ett partneringprojekt tar mycket tid. En kritisk fas som förvaltningen lyfter 
är upphandlingsfasen. Det gäller att synkronisera arbetet inom förvaltningen så att det 
blir både effektivt och kvalitativt. Det finns inom förvaltningen en person som har ett 
särskilt ansvar att stämma av frågor som ska-krav och uppföljningskrav i 
förfrågningsunderlag och avtal.  
Inför tilldelningsbeslut och avtalsskrivande görs en genomgång av avtalsförslaget så att 
det möter kommunens krav och uppfyller ABT 06. Det är enligt dem vi intervjuat viktigt 
att både kommunen som byggherre och entreprenören har en bra inställning till 
utgångspunkterna för partnering som uppdragsform.  
Det är även väsentligt att kommunen har en bra och stabil organisation på plats då 
projektet drar igång så att de kan möta entreprenörens kompetens under 
genomförandefasen. Det kan annars uppstå obalanser i styrning och ledning av 
projektet. Det är viktigt att kommunen och entreprenören är ”på samma sida” så att de 
har samma bild av risker, budgetförutsättningar etc.  
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3.10 Säkerställande av kvalitet och effektivitet i kommunens 
partneringprojekt 
Det ligger ett ansvar på entreprenören att hela tiden arbeta med att se på olika 
möjligheter att hitta lösningar som är effektivare utan att det innebär en lägre kvalitet. I 
de projekt som hittills drivits som partneringprojekt i kommunen är förvaltningen nöjda 
med hur entreprenören tagit sitt ansvar i dialog med dem som byggherre. 
Entreprenören har vägt in aspekter som hållbarhet och miljö i val av lösningar. De har 
bidragit med mycket kompetens som förvaltningen har nytta av i framtida projekt. Ett 
exempel som lyfts i samband med våra intervjuer är byggandet av den nya 
brandstationen.  

3.11 Öppenhet och lärande  
För att ett partneringprojekt ska fungera och uppfylla syftet är det väsentligt att det 
råder en öppenhet mellan parterna, att det finns utrymme att lära av varandra och att 
parterna delar med sig av sin kompetens. Förvaltningen anser att entreprenörerna 
delar med sig av sitt kunnande kring materialval och hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. 
Det är viktigt då det finns många krav kring dessa delar och ett regelverk som 
förändras.  

3.12 Risker med partnering 
Det finns idag relativt omfattande kunskap kring de risker och svårigheter som är 
förknippade med partnering. Dessa erfarenheter som branschen har gjort bör enligt vår 
mening ligga till grund för hur den interna kontrollen av partneringprojekt bör utformas i 
Uddevalla kommun. Risk/framgångsfaktorer som lyfts av branschföreträdare är:  

- Rätt utformade avtal 
- Attityder och öppenhet från samtliga involverade parter 
- Vi-känsla i det gemensamma teamet och bland yrkesarbetarna i projektet 
- Organisation 
- Uppstartsmöte och löpande temperaturmätning av kulturen i 

projektorganisationen 
- Bemanning 
- Ekonomistyrning 
- Värderings- och kulturbygge 
- Mätbara och specifika mål som underlättar uppföljning under projektets gång 

och vid avslut 
- Systematisk uppföljning  
- Tydligt uppdrag till entreprenören i projektet olika faser 
- Korrekta kalkyler så att inte ”luft” byggs in i kalkylen under fas 1.  
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- Entreprenören ska redovisa underentreprenörer 
- Tydligt fördelat ansvar för styrning och ledning i projektets olika faser 

De punkter som lyfts av branschen överensstämmer väl med de framgångsfaktorer 
som Urkraft AB identifierat för framgångsrika partneringprojekt.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  
Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  
Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  
I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  
Det är dock enligt vår mening oklart hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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