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1 Sammanfattning 

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning  

Sedan ett antal år har Sveriges kommuner upplevt en utmaning att säkerställa 
tillräckliga investeringar inom samhällsbyggnadssektorn och att rekrytera rätt 
kompetens. Särskilt specialistkompetenser har lyfts fram som svåra att rekrytera. Detta 
får konsekvenser för samtliga processer inom samhällsbyggnaden. Av en rapport från 
Mälardalsområdet 1 framgår att projekt påverkas negativt av kompetensbristen vilket 
kan leda till förseningar i projekt och i vissa fall även utträngning av projekt som 
därmed inte genomförs.  
 
Inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet genomförs flertalet 
omfattande projekt som löper över en lång tid. Projekten avser tillgodose samhällets 
behov på lång sikt och behöver därmed beakta prognoser om befolkningsutveckling, 
klimatförändringar och ekonomi. Framdriften i dessa projekt ställer krav på 
specialistkompetens och främjas av kontinuitet i bemanningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun saknar för större projekt ofta den 
kompetens som krävs och är i dessa fall beställare till en extern utförare. För att 
säkerställa ett gott utförande av projekten krävs en god förmåga att ställa rätt krav d 
beställningen, vid rätt tidpunkt, i projektets olika faser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020–2022 framgår att nämnden 
möter en utmaning då kommunen växer och investeringarna ökar samtidigt som 
skatteintäkterna minskar och kompetensförsörjningen försämras. Nämnden upplever 
svårigheter att rekrytera kompetens, särskilt byggarkitekter, planarkitekter och 
projektledare. 
 
Utifrån kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt problematiken ovan har 
kommunrevisionen identifierat en risk kopplad till beställarkompetens i stora projekt, då 
i avseendet att beställningar riskerar att inte genomföras ändamålsenligt, med god 
ekonomisk hushållning. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en 
fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete inom detta område.  
 
Under granskningens gång har det framkommit att Uddevalla kommun har förändrat 
sin organisation avseende styrning och ledning av större investeringsprojekt. 
Kommunstyrelsen har idag det övergripande ansvaret för styrning, ledning och intern 
kontroll av de större investeringsprojekten. Granskningen omfattar därför även 
kommunstyrelsen.  

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 

 
1 Mälardalsrådet – Brister på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 2020. 
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kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
och investeringar.  
 
För att svara på den övergripande revisionsfrågan besvarar granskningen följande 
revisionsfrågor:   

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning avseende arbetet med beställarkompetens?  

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

arbete med analys och planering avseende behoven av olika kompetenser för att 

beställa och genomföra stora projekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

stöd i form av tydliga riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med 

externa utförare? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns 

en ändamålsenlig beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 

större investeringsprojekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens i större 

investeringar? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll av den egna organisationens 

beställarkompetens? 

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbete 

med att säkerställa en ändamålsenlig beställarkompetens.   

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk, riktlinjer och policys  

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analys av 
insamlad dokumentation och intervjuer har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och 
uppställda revisionskriterier. Genomförda intervjuer har utgjort ett komplement till 
dokumentstudierna och deras syfte är att bekräfta huruvida upprättade rutiner, riktlinjer, 
strategier och direktiv är implementerade i verksamhet samt om de utgör grunden för 
styrning och säkerställande av beställarkompetens i större komplexa projekt.  
 
För att säkerställa att det som framkommer vid våra dokumentstudier och intervjuer är 
korrekt kommer vi särskilt granska dokumentationen kring tre större projekt som 
genomförts eller är pågående under perioden 2019-2021-06-30. De projekt vi särskilt 
tagit del av dokumentation från är:  
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- Simhallen  

- Ljungskileskolan 

- Ramnerödskolan 

Granskningen har genomförts genom: 

Dokumentstudier 

Vi har tagit del av följande dokument:  

- Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

- Samhällsbyggnadsnämndens styrkort för 2021 

- Projektmodell för investeringsprojekt 

- Mall behovsanalyser 

- Mall beställning av förstudier 

- Mall projektbeställning 

- Checklista Planering av investeringsprojekt 

- Ljungskile skolan 

— Projektdokumentation 

- Simhallen  

— Projektdokumentation 

- Ramnerödskolan 

— Projektdokumentation 

Intervjuer har genomförts med: 

- Kommunstyrelsens presidium  

- Vice ordförande och andre vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 

- Projektledare, Ramnerödskolan, Ljungskileskolan och simhallen 

- Kommundirektör 

- Samhällsbyggnadschef 

- Avdelningschef Samhällsbyggnad 

 

De vi intervjuat har getts möjlighet att faktagranska rapporten.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende 
arbetet med beställarkompetens?  

Kommunfullmäktige fattar alltid det övergripande beslutet om investeringsbudgeten. 
Utifrån den har sedan ansvarig nämnd i uppdrag att initiera investeringsprojekten. 
 
Kommunstyrelsen har sedan ett par år alltid ansvarat för de större mark- och 
exploateringsprojekten. Det som faller in under deras fyra projektområden är: 
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- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med att 
utveckla, förtydliga och centralisera styrningen av större mark- och 
exploateringsprojekt. Styrningen av större projekt har slimmats så att 
genomförandeprocessen i högre grad än tidigare ägs av kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Kommundirektören har givits en central roll i den projektstyrningsmodell som 
kommunen idag arbetar utifrån och har en relativt långtgående delegerad 
beslutanderätt i projekten. Centraliseringen har skett bland annat utifrån 
rekommendation av revisorerna i tidigare revisionsrapporter. Större projekt på över 100 
miljoner kronor ägs idag av kommundirektören. Även mindre investeringar som ingår i 
större pågående projekt ägs av kommundirektören och därmed av kommunstyrelsen.  
 
Beställning av de olika investeringsprojekten görs av ansvarig nämnd. Efter att beslut 
fattas i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige om att ett större investeringsprojekt 
ska genomföras tar kommundirektören och kommunledningskontorets 
projektorganisation över ansvaret för genomförandet.  
 
För de större mark- och exploateringsprojekten finns alltid en politisk styrgrupp med 
ansvar för styrning, ledning och återrapportering till kommunstyrelsen och övriga 
medverkande nämnder. Den politiska styrgruppen för respektive projekt syftar till att 
kunna lyfta svårigheter och avvikelser under projektets gång. Kommundirektören 
påpekar att de är noga med att alla större beslut ska gå via ansvariga nämnder. I 
styrgruppen sitter representanter för beställande nämnd, kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. Även kommundirektören har till stöd en 
projektledningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från berörda förvaltningar. 
Kommundirektören rapporterar löpande projektens utveckling till den politiska 
styrgruppen.  
 
Genom att kommundirektören ansvarar för och samordnar alla större mark- och 
exploateringsprojekt finns idag en större möjlighet att samordna kommunens resurser 
av projektledning, beställarkompetens och uppföljning av större projekt än som tidigare 
var fallet. I större projekt krävs många olika kompetenser för att styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera och som bör samordnas för att projekten ska kunna styras mer 
effektivt. Kommundirektören förväntas ta det övergripande ansvaret att leda och 
samordna de större projekten. Genom att ansvaret är lagt på kommundirektören 
bedöms det finnas bättre förutsättningar för ett mer tydligt ägarskap för hela 
genomförandet. Beställande nämnder har ett grundansvar för projekten och 
samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar för att den beställarkompetens som de erbjuder 
till de olika projekten faktiskt är relevant och kompetent för det projekt personen 
förutsätts projektleda.  
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Innan processen centraliserades under kommundirektören var varje förvaltning enligt 
dem vi intervjuat mer isolerad i sitt planeringsarbete och drev sina delar i olika projekt 
mer självständigt. Det var svårare att få investeringsprojekt genomförda. Utifrån det 
förnyade arbetssättet finns idag en större samordning och överblick över centrala delar 
i projekten så som tillsättning och styrning av beställarkompetens. 

3.1.1 Bedömning 

Under senare år har kommunen förändrat och centraliserat styrningen av de större 
mark- och exploateringsprojekten. Det har enligt vår bedömning ökat kvaliteten i 
styrning, ledning och kontroll av de större projekten. Samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvaret för att beställarkompetens finns tillgänglig i förvaltningen. Samtidigt finns det, 
bedömer vi, en kvarvarande otydlighet kring vilken nämnd som har det yttersta 
ansvaret för att rätt beställarkompetens tillsätts i projekten. Detta bör förtydligas enligt 
vår mening.  

3.2 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och 
planering avseende behoven av olika kompetenser för att 
beställa och genomföra stora projekt? 

I kommunen finns inrättad en central projektorganisation med ansvar för de större 
mark- och exploateringsprojekten. Den bygger på kommunens projektmodell och 
hanterar följande fyra delprojekt: 
 

- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

I samband med att förstudien av simhallen gjordes genomfördes studiebesök i 
kommuner som nyligen genomfört liknade projekt. Extern expertis bjöds in för att skapa 
bättre kunskap i förvaltningen om de risker och svårigheter som är kopplade till bygge 
av simhallar. Utifrån detta rekryterades projektledare som innehar nödvändig kunskap 
och kompetens kring liknanden projekt.  
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1. Projektorganisation 
 
Inom respektive projekt är tillsatt en projektkoordinator, en projektsamordnare och en 
projektledare. Koordinatorn rapporterar direkt till kommundirektören som är 
projektägare. Det är kommundirektören som avrapporterar till de förtroendevalda, för 
dialog med media etc. Det är kommundirektörens ansvar att projekten bedrivs inom 
budget och om så krävs omfördelar medel inom ramen för projektet, om så krävs för 
projektets genomförande. Kommer en begäran om tilläggsbeställningar upp i något 
projekt fattas alltid beslut i berörd nämnd först och sedan i kommunstyrelsen. Beslut 
om tilläggsbeställningar tas enligt uppgift aldrig på förvaltningsnivå utan lyfts till den 
politiska nivån.  
 
Kommunstyrelsen äger de större investeringsprojekten. Kommundirektören har 
befogenheter att knyta till sig de resurser som krävs för att genomföra beslutade 
projekt från övriga förvaltningar. Det innebär att resurstilldelningen inte är ett 
nämndansvar utan att kommunstyrelsen har ansvaret för att kommundirektören inte 
använder mer resurser än nödvändigt för de projekt kommunstyrelsen ansvarar för.  
 
Det är väsentligt att kommunstyrelsen täcker de kostnader för andra nämnder som 
uppstår utifrån att den centrala projektorganisationen tar andra nämnders resurser i 
anspråk. Annars kan det uppstå svårigheter för t.ex. samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra sitt ordinarie uppdrag enligt reglementet utan extra kostnader för personal 
och lokaler. Det sker enligt uppgift en avstämning av uppstådda kostnader och att 
samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för kostnader som uppstått men som är att 
hänföra till kommunstyrelsens projekt.  
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Inom respektive projekt genomförs byggmöten var tredje vecka. Utöver byggmötena 
genomförs projektmöten där projektens färdigställandegrad redovisas. Vid dessa 
möten gås även tidsplanen för den närmaste veckorna/månaderna igenom. Tidsplaner 
stäms av och ekonomiskt utfall i projekten redovisas. Samtliga kostnader är kontosatta 
så att de går att följa mot budget i redovisningen. Samtidigt medger de vi intervjuat att 
det kan vara svårt att upptäcka om det sker överinköp av något material ställt till 
beräknad åtgång i investeringsbudgeten. Dock menar de att risken för korruption och 
oegentligheter i samband med större investeringsprojekt i kommunen är mycket liten. 

3.2.1 Bedömning 

Investeringsprocessen av större mark- och exploateringsprojekt är idag centraliserade 
under kommundirektören. Det finns en tydlig struktur för hur projekten ska planeras, 
genomföras och följas upp. I samband med att förstudier inleds kompetenssätts 
projekten. Det är kommundirektörens ansvar att säkerställa att rätt kompetens finns på 
plats. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar i detta arbete med tillgänglig kompetens. Vid 
behov kan alltid kommundirektören avropa extern kompetens. Kommunen arbetar mer 
och mer med parteringprojekt, vilket innebär att den part de samverkar med bidrar med 
väsentlig kompetens i genomförandet. Vi bedömer att det finns rutiner för hur både 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med analys och 
planering avseende behov av olika kompetenser för att kunna beställa och genomföra 
större projekt. Vi bedömer dock att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

3.3 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med externa 
utförare? 

Tjänstepersoner från olika förvaltningar har tillsammans med kommundirektören 
arbetat fram en projektmodell för styrning och uppföljning av större mark- och 
exploateringsprojekt. Efter implementeringen av modellen har arbetssätten förändrats 
en del avseende att planera, genomföra och följa upp kommunens projekt. Idag finns 
en större helhetssyn kring projekten och hur tillgängliga resurser används, vilket inte 
var fallet innan projektmodellen infördes enligt dem vi intervjuat.   

De riktlinjer som gäller i Uddevalla kommun för projektstyrning, beställning och 
uppföljning framgår av projektmodellen med bilagor. Projektmodellen ska vara känd av 
både förvaltning och de förtroendevalda i styrelsen och nämnderna. Projektmodellen är 
interaktiv och de dokument som är aktuella finns att hitta när man klickar sig fram i 
processkartan. Projektmodellen återfinns på kommunens intranät så samtliga 
medarbetare kan ta del av den. Inom ramen för projektmodellen finns också inbyggda 
kontrollpunkter för när och hur ekonomiuppföljning, projektuppföljning och byggmöten 
ska ske.  

Enligt uppgift har vissa projektledare inte fått utbildning i hur projektmodellen används, 
men i det stora hela har berörda personer fått vetskap om och utbildning i 
projektmodellen. Intervjupersonerna anser att utbildningen varit tillräcklig och att den 
borde genomföras mer kontinuerligt för att hålla kunskaperna levande hos 
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medarbetarna. De påpekar även att när en nyanställning sker är det viktigt att 
utbildning av projektmodellen alltid ska ingå. 

De projektledare som fungerar som beställare har genomgått en 
behovsanalysutbildning 2019. De politiska styrgrupperna i respektive projekt får 
löpande information om projektmodellen och dess olika moment då de tar del av 
underlag, förstudier, kalkyler och tidsplaner.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram checklistor för projektledning i syfte 
att i högre grad standardisera styrning av projekten. Arbetet med checklistor 
påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021 med hjälp av kommunledningskontoret.  

Projektmodellen är ett styr- och ledningsverktyg där övergripande punkter kring 
processen i sin helhet framgår. Under varje punkt finns bifogat relevant dokumentation 
så som:  

- Behovsbeskrivning: Man formulerar här behovet av den nya investeringen 
och de mål som ska uppnås. En problembeskrivning görs med hjälp av en 
omvärldsanalys och andra viktiga faktorer för projektet. 

- Kalkyl 1: Ett dokument där man översiktligt beskriver investeringsutgifter och 
driftkostnader för projektet. 

- Behovsanalys: I detta dokument identifieras problem som kan uppkomma i 
projektet. Med hjälp av behovsanalysen försöker man säkerställa rätt 
förutsättningar, tydliga målsättningar och ett tydligt syfte med projektet.  

- Kalkyl 2: Denna kalkyl gäller förstudie för investeringsbeslut. Här beskrivs 
förutsättningar, investeringsutgifter, samt kostnader och intäkter för projektet.  

- Lathund för förstudie: Instruktion om hur förstudie ska genomföras 

- Mall förstudie: Här beskriver man projektets bakgrund, syfte, mål och 
tillvägagångssätt. Man anger också frågeställningar som förstudien ska ge svar 
och rekommendationer på. Utöver detta görs även en intressantanalys för att 
identifiera vilka funktioner och organisationer som har ett intresse i projektet. 

- Krav på geodata: Instruktion kring hur geodata ska tas fram  

3.3.1 Bedömning  

Genom det utvecklingsarbete som bedrivits inom förvaltningen för att utveckla 
projektmodellen bedömer vi att det idag finns ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för att planera, genomföra och följa upp större investeringsprojekt. 
Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer bedömer vi dock att arbetet med att 
utveckla och förbättra och förtydliga projektmodellen bör fortgå. Vi bedömer även att 
ansvariga nämnder bör säkerställa att projektmodellen är känd och tillämpad av både 
berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  
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3.4 Har nämnden säkerställt att det finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 
större investeringsprojekt? 

Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att tillse att det finns adekvat 
beställarkompetens i förvaltningen. Det är kommunstyrelsens och beställande nämnds 
ansvar att, i samband med att projektorganisation för förstudier upprättas, tillse att rätt 
beställarkompetens knyts till projektet. Om inte samhällsbyggnadsförvaltningen kan 
erbjuda rätt kompetens för ett särskilt projekt kan antingen förvaltningen anställa en 
projektledare med rätt beställarkompetens eller så kan kommundirektören välja att själv 
knyta extern beställarkompetens till projektet utifrån gällande avtal.  

Under tidigare år har det funnits en kompetensbrist inom kommunen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på senare tid anställt projektledare med stor 
erfarenhet av att leda och driva större projekt. De har en lång erfarenhet att driva större 
komplexa projekt samtidigt som de har en god kunskap i detaljfrågor. Även om de 
nyanställda projektledarna har specifika projekt de leder finns de också tillgängliga för 
övriga projekt inom kommunen, vilket är en stor tillgång. I samband med att 
kommundirektören startat upp större projekt och satt ihop team för dessa har denne 
hittills alltid fått den kompetens som krävts. 

För att säkra kompetensöverföringen av beställarkompetens inom kommunen får de 
nyanställda en mentor som gör det lättare för dem att komma in i arbetet. Mentorn ska 
introducera de nyanställda i projektmodellen, olika system som de behöver arbeta i 
samt rutiner inom organisationen. Det finns en öppen och bra dialog inom 
projektteamen och mellan kollegor vilket gynnar kompetensöverföring kring 
projektstyrning och beställarkompetens. För den som behöver någon att fråga eller be 
om hjälp är det inga problem att fråga någon i teamet eller chefen. Vid 
medarbetarsamtalen tas alltid behovet av kompetensutveckling upp. En utbildningsplan 
upprättas som ska följas upp under året.  

3.4.1 Bedömning  

Vi bedömer att nämnden har säkerställt att det i möjligaste mån finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen. Vid behov av särskild kompetens eller vid 
svårigheter att rekrytera rätt kompetens har förvaltningen möjlighet att avropa extern 
kompetens utifrån gällande avtal.  

3.5 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan 
intern och extern kompetens i större investeringar? 

I huvudsak finns den grundläggande beställarkompetensen i förvaltningen. Att 
upprätthålla särskild spetskompetens inom allt för smala områden blir för dyrt för 
kommunen, då avropas tjänsten istället. Särskilt juridisk spetskompetens avropas 
externt i de mer komplexa och komplicerade upphandlingar som större mark- och 
exploateringsprojekt innebär.  
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De vi har intervjuat påpekar att även om det finns goda rutiner för hur tillgången av 
beställarkompetens säkerställs av samhällsbyggnadsnämnden och att 
kommunstyrelsen och beställande nämnder har god kompetens gällande beställning 
och projektstyrning kan det uppstå problematik när beställningarna inte samordnas 
utan varje nämnd gör sina egna beställningar. De menar att det skulle bli mer 
ändamålsenligt om dessa samordnades i högre grad. När tilläggsbeställningar behöver 
göras försvåras styrningen och projekten tenderar att bli dyrare än planerat om 
samordningen brister.  

3.5.1 Bedömning  

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig fördelning 
mellan intern och extern kompetens i större investeringar.  

3.6 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 
intern kontroll av den egna organisationens 
beställarkompetens? 

Den politiska styrgruppen får löpande avrapportering kring respektive projekt. 
Avrapporteringen sker utifrån de olika etapperna i projekten och minst fyra gånger per 
år och projekt. Vid avrapporteringen har styrgruppen ett system där projekten 
redovisas utifrån rött, gult, grönt i sina olika delar och faser. På så vis ges styrgruppen 
en överblick över hur projekten utvecklas och i vilka delar det kan finnas anledning för 
dem att ytterligare följa upp utvecklingen.  
 
Kommunstyrelsens presidium uppger att de känner sig trygga i hur projekten 
avrapporteras. De har alltid möjlighet att begära ytterligare information eller initiera 
ytterligare styrgruppsmöten vid behov. I och med att styrgruppen får information om hur 
projekten utvecklas tidigare i dag än vad som var fallet innan den nya 
projektledningsorganisationen fanns kan de också snabbare lyfta frågor i 
kommunstyrelsen om de olika projekten. Det har inte varit nödvändigt i de projekt som 
nu pågår, men de ser det som en klar förbättring från tidigare styrning.  
 
Vid de byggmöten och förvaltningens styrgruppsmöten som hålls följs projekten upp. 
De följs då upp avseende ekonomi och färdigställandegrad. Att följa upp och 
kontrollera fastställd tidsplan är av stor vikt för ett lyckat projekt menar de vi intervjuat. 
Entreprenörerna fakturerar a conto mot projekt- och betalningsplan. Det finns vissa 
möjligheter för projektledaren att göra justeringar i budget för projekten. Större 
förändringar i budget lyfts till närmaste chef och projektgruppen. Entreprenören kan 
inte skicka en slutfaktura innan slutbesiktningen är gjord och uppdraget är godkänt av 
kommunen. Inför slutbesiktning sker det vissa kontroller av fakturor och underlag 
kopplat till projektet.  
 
Det finns kontrollmoment inbyggt i projektmodellen, exempel på detta är eventuella 
avsteg från detaljplanen. Kontrollmomentet uttrycks som en fråga och beroende på om 
det finns behov av en ny eller ändrad detaljplan behövs en ny planansökan göras. Efter 
ett positivt planbesked kan ett igångsättningsbeslut fattas av kommunfullmäktige. På 
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liknande sätt åskådliggörs vilka steg som behöver färdigställas innan nästa steg kan 
tas i de olika processerna i projektmodellen. Modellen är ett tydligt och bra instrument 
för styrning och uppföljning av kommunens investeringsprojekt. Av våra intervjuer 
framgår dock att det finns delar som kan utvecklas ytterligare.  
 
Den interna kontrollen utförs av projektledaren, som också är kontrollansvarig, i 
samarbete med projektekonom. De följer upp och kontrollerar allt från ekonomi till 
färdigställandegrad men också projektplan och tidsplan. Projektledaren och 
projektekonomen rapporterar till projektkoordinatorn som i sin tur redovisar för 
kommundirektören. Det kan se lite olika ut beroende på vilket projekt som 
redovisningen avser och vilka avtal som gäller. I de större projekt genomförs 
rutinmässigt en rad kontroller för att säkerställa att avtal följs. Följande kontroller 
genomförs för att minska risken för avvikelser:  
 

• Under projekteringen utförs granskning/kontroll av alla handlingar som 

sammanställs i gemensamma granskningsmöten innan handlingen blir godkänd 

och stämplad som arbetshandling.  

• Det upprättas ett kontrollprogram för de olika momenten som skall 

kvalitetssäkras i projektet. 

• Entreprenören upprättar arbetsberedningar för respektive arbetsmoment. 

• Egenkontroller/checklistor upprättas för arbetsmomenten vilka kontrolleras och 

signeras efter utfört arbetsmoment, arbetsmomenten delas upp i delmoment så 

att kontrollerna utförs löpande under hela uppförandetiden. 

• Byggledningen kontrollerar och följer fortlöpande upp arbetet på plats samt 

kontrollerar även signerade egenkontroller.  

• Kvalitetsarbetet behandlas vid varje byggmöte. 

• Kvalitetsansvarig och kommunens byggnadsinspektör gör platsbesök under 

byggtiden. 

 
I projektet som Hemsö ansvarar över finns det specifika regler och rutiner som blivit 
inarbetade i avtalet om hur kontrollen ska göras och vilket ansvar Hemsö har i 
förhållande till kommunen. Det finns ett så kallat ”grindbeslut” vilket innebär att man 
sammanställer beslutspunkter där projektet prövas. Man tar alltså ställning till om nästa 
fas ska påbörjas eller inte beroende på statusen i projektet. Genom att arbeta med 
grindar underlättar man för projektbeställaren att analysera och reflektera över 
projektet.  
 
Efter att investeringen färdigställts och är i bruk ansvarar kommunen själv för kontroll, 
underhåll och uppföljning av själva investeringen. Detta avtalas inte bort till 
entreprenören. Skulle tvist uppstå om det visar sig att t.ex. materialval inneburit en 
kortare livslängd i investeringen än avtalat driver kommunen frågan om ersättning mot 
berörd entreprenör.  
 
Den ansvarsfördelning som finns gällande hantering av fakturor är tydlig. 
Projektledarna får attestera fakturor upp till ett bestämt belopp. Skulle fakturans belopp 
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överstiga detta är det överordnade chefer som istället attesterar fakturan. Även 
tilläggsfakturor godkänns och attesteras av en annan person än projektledaren.  
 
Risken för förekomst av korruption och oegentligheter i kommunens större projekt 
bedöms av dem vi intervjuat som mycket liten. De menar att de har en god kultur i 
kommunen avseende denna typ av beteenden. I och med att all upphandling sker via 
upphandlingsenheten finns inte beroendeförhållanden inbyggda i relationerna mellan 
projektansvariga och entreprenören. Inte heller mellan styrgruppens medlemmar och 
entreprenören. Skulle det uppstå frågor kring eventuella jäv lyfts frågan till 
jävsnämnden. 

3.6.1 Bedömning  

Utifrån den nya projektmodellen är det kommunstyrelsen som har ansvaret för att den 
interna kontrollen i de större investeringsprojekten är tillräcklig. Det finns upprättade 
rutiner för när, var och hur uppföljning och kontroll av projekten ska ske och hur 
avvikelser ska hanteras. Investeringsprojekt är alltid riskprojekt vilket innebär att det är 
väsentligt att det finns identifierade kontrollåtgärder som baseras på en risk- och 
väsentlighetsanalys för varje projekt. Av vad som framkommit vid vår granskning är det 
oklart om så sker. Vi bedömer därför att den interna kontrollen kan stärkas i de större 
mark- och exploateringsprojekten.    

3.7 Är ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder tydlig i de större projekten? 

Kommunstyrelsen har ansvaret för de större mark- och exploateringsprojekten. Övriga 
projekt ägs av beställande nämnd. Verkställigheten av investeringsbeslut ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för i de projekt som inte faller under kommunstyrelsens 
ansvar.  
 
Genom att de större projekten idag är samordnade under kommunstyrelsen och 
kommundirektörens ledning har ansvarsfördelningen förtydligats ytterligare. 
Kommunstyrelsens presidium bedömer att ansvarsfördelningen är tydlig idag. De 
menar att den nya organisationen är bra och har möjliggjort för ett högre tempo i 
investeringarna. Kommunstyrelsens presidium menar att de har ett bra grepp om 
styrningen av projekten, trots att de är många och stora. Tidigare har inte 
investeringsbudgeten tagits i anspråk fullt ut, vilket sker i större omfattning idag.  
 
För att medvetandegöra beställande nämnder om de kostnader som uppstår i 
samband med att investeringar tas i bruk, ingår alltid driftskostnaderna i 
investeringskalkylen. Beställande nämnd informeras om driftskostnaderna och ska 
innan beslut tas bekräfta att de kan hantera dem inom budget.  
 
Vid våra intervjuer framkommer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen, övriga 
nämnder och förvaltningen inte upplevs som lika tydlig av alla inblandade parter. De 
menar att det inte är ett tydligt ägarskap av de tvärsektoriella frågorna i de större 
nämndöverskridande projekten. Det upplevs finnas en gråzon kring vem som ska göra 
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vad och vem som har ansvar för vad. Ett exempel som lyfts är skolbyggnationen och 
vilken nämnd som har ansvar för vad i specifika delar. En ökad dialog kring 
ansvarsfördelningen efterfrågas.  

3.7.1 Bedömning  

Av vad som framkommit vid vår granskning bedömer vi att ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och övriga nämnder vid större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  
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Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 

- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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