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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av 

investeringsprojekt. 

 

Granskningen visar att förvaltningen under föregående år arbetat med att förankra 

kommunens nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen. Det 

framkommer dock att det fortsatt saknas tillräcklig detaljnivå och tydlighet i nämndernas 

behovsanalyser som utgör underlag för beställning av investeringsprojekt. Genomförd 

processgenomgång av de fyra utvalda projekten Källdalsskolan, Simhallen Kungsgatan etapp 

2-3 och Vildvinet visar att det överlag har saknats tillräckligt planeringsunderlag till grund för 

investeringarna utifrån kraven i då gällande investeringspolicy. 

 

Vidare visar granskningen att nämnden under senare år nyrekryterat projektledare i den mån 

att tidigare problematik kring kompetensförsörjning inte kvarstår. Kompetensförsörjning 

beskrivs inte vara ett hinder för nämndens arbete med investeringsprojekt. 

 

Granskningen visar att samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inte utgör något 

hinder i investeringsprocessen. Vid genomgång av de fyra nämnda projekten framkommer 

heller inte problem kopplade till ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 

Granskningen visar slutligen att samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning 

av pågående investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver 

bli mer detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför 

sent får information om projekt som inte kan hålla sin budget. I granskningen framkommer 

därtill att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en 

detaljerad och transparent uppföljning av investeringsprojekt.  

 

Vår slutsats utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för 

genomförandet av investeringsprojekt men att det finns utvecklingsområden. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och 

förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i 

nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar. 

► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i 

behovsfasen. 

► Säkerställa att detaljerad ekonomisk uppföljning i investeringsprojekt möjliggörs i syfte 

att uppnå effektivare ekonomistyrning och ökad transparens. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Bakgrunden beskrivs i bilaga 1. 

 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

ändamålsenliga arbetsformer för att genomföra av investeringsprojekt. 

 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

► Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns effektiva och välfungerande 

arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt? 

► Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande av investeringsprojekt? 

► Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett 

ändamålsenligt sätt? 

► Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning av 

investeringsprojekt, både vad avser uppföljning av kostnader och uppföljning av 

tidsplan? 

 Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar. 

► Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur 

investeringsprojekt ska genomföras i kommunen. 

► Lag om kommunal bokföring och redovisning som exempelvis reglerar värdering, 

anskaffningsvärde samt nedskrivning av anläggningstillgångar. 

► Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) avseende materiella 

anläggningstillgångar samt nedskrivningar. 

► Reglemente för nämnderna. 

► Eventuella mål, riktlinjer och rutiner avseende investeringsprocessen. 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2. 

 Metod 

Granskningen har genomförts med dokument- och intervjustudier. Därutöver har djupintervjuer 

med projektledare för fyra utvalda investeringsprojekt genomförts. Källförteckning framgår i 

bilaga 3.  
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2. Investeringsprocessen i Uddevalla kommun 

 Arbetsformer 

Avsnittet behandlar revisionsfrågan om effektiva och välfungerande arbetsformer samt 

revisionsfrågan om arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 

  Riktlinjer för kommunens investeringsprocess 

Uddevalla kommuns investeringsprocess ägs av kommunstyrelsen genom 

kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Investeringsprocessen utgår från ett antal 

kommunala styrdokument. I riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun framgår 

ansvarsfördelningen i investeringsprocessen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder. Till riktlinjerna finns tillämpningsanvisningar som beskriver förfarandet 

mer ingående vid olika typer av investeringar. I styrdokumenten för investeringsprocessen 

ingår även kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Dessa är dock till stora delar inaktuella då 

de antogs 20061. 

 

 Aktörer i kommunens investeringsprocess. 

Följande aktörer ingår i kommunens investeringsprocess: 

 

► Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för genomförandet av investeringsprojekt åt 

samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder efter beställning. Genomför även 

förstudier åt övriga förvaltningar efter beställning. 

 

► Kommunens förvaltningar. Ansvarar för att identifiera och analysera behov av 

investeringar i sina verksamheter. Ansvarar för att beställa investeringsprojekt från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

► Lokalförsörjningsgruppen. Lokalstrategen på kommunledningskontoret är 

sammankallande. Gruppen utgörs därutöver av tekniska avdelningen, fastighetschef, 

mark- och exploateringschef, planchef samt en utsedd representant från respektive 

förvaltning. Ansvarar för att matcha förvaltningarnas lokalbehov med tillgängliga 

resurser och prioritera nämndernas förslag inför kommunstyrelsens framtagande av 

lokalförsörjningsplan. Gruppen är underställd kommunstyrelsen. 

 

► Särskild lokalförsörjningsgrupp mellan barn- och utbildningsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. Utgörs av tjänstepersoner och förtroendevalda från 

samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ansvarar för att stärka 

förutsättningarna för samarbete mellan tjänstemän och politiker inom nämnderna. 

 

► Styrgrupp för stadsutveckling. Utgörs av samhällsbyggnadsnämndens presidium och 

kommunstyrelsens presidium. Styrgruppen ansvarar för att samordna större projekt 

inom kommunen. Samordningen är avsedd att fungera horisontellt mellan kommunens 

 
1 I kommunens lokalförsörjningsplan 2020-2030 står att riktlinjerna för lokalförsörjning ska uppdateras 
och revideras under 2019, men vid granskningstillfället 2020 har inga nya riktlinjer tagits fram. 
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förvaltningar. Investeringar som avser centrum, hamnen samt skolor är exempel på 

projekt som hanteras av styrgruppen. 

 

► Kommunstyrelsen. Ansvarar för framtagande av lokalförsörjningsplan och har en 

beredande roll gentemot kommunfullmäktige för framtagande av flerårsplan och 

investeringsplan. 

 

► Kommunfullmäktige. Ansvarar för beslut om flerårsplan, investeringsplan, 

lokalförsörjningsplan samt igångsättningsbeslut för investeringsprojekt. 

 

 Beskrivning av kommunens investeringsprocess 

I figuren nedan åskådliggörs investeringsprocessens olika moment. 

 
Figur 1. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess vid behov av verksamhetslokaler 

 
 

Behovsfas (1-3 i figur) 

Investeringar i kommunen inleds med en behovsfas. Behovsfasen påbörjas med en 

behovsbeskrivning från verksamhetsnivå i aktuell förvaltning. Förvaltningen tar därefter fram 

en behovsanalys. Behovsanalysen ska säkerställa att behov finns, identifiera problem och 

beskriva nyttan vid investering. Den tredje och sista delen i behovsfasen är genomförandet av 

en förstudie. Förvaltningen beställer denna från samhällbyggnadsförvaltningen. Den 

beställande förvaltningen äger fortfarande ansvaret för investeringen i detta skede. 

 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det vanligtvis planeringsavdelningen som genomför 

förstudier utifrån finanseringsansvarig nämnds behovsanalys. Tekniska avdelningen inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för byggnation, drift, underhåll och förvaltning av 

fastigheter. Projektenheten under tekniska avdelningen ansvarar för genomförandet av 

projekt. 

1. Verksamheten tar fram 
behovsbeskrivning.

2. Förvaltningen genomför
behovsanalys

3. Förvaltningen beställer 
förstudie av SBF

4. Nämndbeslut om 
förvaltningens underlag till 

lokalförsörjningsplanen

5. Lokalförsörjningsgruppen tar 
fram förslag på prioritering av 

kommunens behov

6. KS tar beslut om 
lokalförsörjningsplan som 
underlag till budgetdialog.

7. Budgetdialog. Nämnderna
presenterar sina prioriterade 

behov

8. Den politiska majoriteten 
prioriterar och presenterar 

förslag till investeringsbudget

9. KF beslutar om flerårsplan 
inkl. plan för lokalförsörjning 

och investeringar

10. Nämnd beställer projekt 
av SBF som tar över ansvaret 

för investeringen

11. Projektet planeras i detalj 
genom projektplan och 

genomförs av SBF

12. Erfarenhetsåterföring med 
beställande nämnd. 

Slutredovisning och upprättande 
av internhyresavtal

Behovsfas 

Prioriterings-

fas (nov-juni) 

Genomförande-

fas 
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Prioriteringsfas (4-9) 

Kommunens nämnder fattar i detta skede beslut om underlag till kommunens 

lokalförsörjningsplan. Besluten grundar sig på respektive förvaltnings behovsanalyser och 

förstudier. Lokalförsörjningsgruppen samlar därefter in nämndernas underlag och tar fram 

förslag på prioritering av investeringar utifrån kommunens samlade behov. Därpå följer att 

kommunstyrelsen tar beslut om en lokalförsörjningsplan för kommunen, som underlag till 

budgetdialog. 

 

Budgetdialog tar vid i april årligen. Vid dialogen presenterar nämnderna sina prioriterade 

investeringsbehov för kommande år. Dialogen ska baseras på den lokalförsörjningsplan och 

genomförandeplan2 som kommunledningskontoret utarbetat. 

 

Efter budgetdialogen gör den politiska majoriteten en prioritering av investeringsprojekten. 

Majoriteten presenterar sedan sitt förslag till investeringsbudget. 

 

Prioriteringsfasen slutförs genom att kommunfullmäktige beslutar om kommunens flerårsplan 

samt investeringsplan, lokalförsörjningsplan och även igångsättningsbeslut för vissa 

investeringar. Efter att igångsättningsbeslut erhållits kan investering påbörjas. 

 

Genomförandefas (10-12) 

Efter igångsättningsbeslut från kommunfullmäktige beställer aktuell nämnd projektet av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens projektavdelning tar i detta 

skede över ansvaret för investeringen.  

 

Projektet planeras nu i detalj genom en projektplan och genomförandet påbörjas. I samband 

med projektets slutförande görs en erfarenhetsåterföring med beställande nämnd. Detta följs 

av slutredovisning av projektet samt av att ett internhyresavtal upprättas. 

 

  Iakttagelser från intervjuer och dokumentstudier 

Den beskrivna investeringsprocessen implementerades i början av 2018 utifrån 

kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för investeringar med tillhörande 

tillämpningsanvisningar. I samband med tillämpningen har flertalet mallar och rutiner 

utarbetats. Exempelvis har nya mallar utarbetats för nämndernas beställningar till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

I intervjuer framkommer att det har funnits skilda uppfattningar bland kommunens förvaltningar 

om hur processen ska gå till. Det har också funnits skilda uppfattningar om i vilket skede 

samhällsbyggnadsnämnden ska ta över projektansvaret. Arbetet med den nya 

investeringsprocessen har syftat till att klargöra, beskriva och göra den mer känd inom 

förvaltningarna. 

 

 
2 Genomförandeplanen är en del av kommunens övergripande planeringsprocess. 
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Medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen har under framförallt 2019 besökt politiker 

och tjänstepersoner för att kommunicera den nya processen. Inom de övriga förvaltningarna 

pågår enligt uppgift ett arbete med att tydliggöra ansvar och roller tidigt i 

investeringsprocessen. Det uppges dock kvarstå mer arbete innan investeringsprocessen blir 

tillräckligt känd och därigenom tillämpad för att arbetet ska bli effektivt. Nämndernas arbete i 

behovsfasen beskrivs som en fortsatt utmaning och det framförs att detta arbete fungerar 

ineffektivt. Nämndernas behovsanalyser som utgör underlag till beställningar av förstudier från 

samhällsbyggnadsförvaltningen lyfts fram som ett särskilt utvecklingsområde. Nämndernas 

behovsanalyser behöver bli mer detaljerade och tydliga. 

 

En ytterligare utmaning som lyfts fram är att tidsplanen under behovsfasen ofta inte håller, 

även i den nya investeringsprocessen. Framdriften i denna fas fungerar alltså inte som den 

ska. I intervju framförs att samhällsbyggnadsförvaltningen behöver förbättra sin återkoppling 

till de beställande nämnderna i detta skede. Det framkommer även att moment i processen 

har förbigåtts. Detta har inneburit att moment har behövts göras i efterhand istället, något som 

försenat genomförandet. 

 

I intervju framförs att ett återkommande problem i kommunens investeringsprocess är att 

investeringsbudgeten inte används i tillräcklig utsträckning. År 2019 nyttjades 66 procent av 

kommunens investeringsbudget om 795 mkr. I kommunens delårsrapport per april 2020 

prognostiserades att cirka 68 procent av 2020 års budget förbrukas under året. I 

samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per april 2020 framförs att avvikelse mot budget 

till största del beror på att projekt ännu inte beställts av finansieringsansvarig nämnd (avser 70 

mnkr)3. 

 

Det framkommer att flera projekt som finns med i investeringsbudgeten i dagsläget inte 

påbörjats, har bytts ut eller avslutats med kort varsel. Detta på grund av att verksamhetens 

behov inte motsvarat det behov som kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 

grundat sig på. Enligt uppgifter har det även funnits en kultur av att inkludera projekt i 

investeringsbudgeten som det funnits kunskap om inte kommer genomföras. 

 

En annan orsak till differensen mellan investeringsbudget och utfall beskrivs vara otillräckliga 

behovsanalyser i många av de projekt som ingår i investeringsbudgeten. I intervju framförs 

vikten av att de projekt som inkluderas i investeringsbudget har genomgått tillräckligt 

detaljerade behovsanalyser och förstudier, något som är ett fortsatt problem. 

 

 Arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

I intervjuer framförs att arbets- och ansvarsfördelningen överlag fungerar väl. Från 

tjänstemannahåll upplevs inte att politiken detaljstyr projekt. I intervjuer beskrivs att 

problematik vad gäller arbets- och ansvarsfördelning i investeringsprocessen snarare finns 

mellan förvaltningarna och när ett projekt ska överföras mellan dessa. 

 

 
3 Utöver detta beror avvikelsen till största del på senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplan 2020-
2030. Nyinvesteringen i simhall är ett av objekten med senarelagd tidplan. 
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 Kompetensförsörjning 

Avsnittet behandlar revisionsfrågan om kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande 

av investeringsprojekt. 

 

I samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2019-2022 har nämnden utarbetat en nämndstrategi 

samt två egna mått utifrån den övergripande strategin säkra kompetensförsörjningen. Ett mått 

avser att andelen främjande, förebyggande och tidiga insatser ska öka i relation till andelen i 

rehabilitering. Det andra måttet är att andelen som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och 

personligt i sitt arbete ska öka. Nämnden inkluderar även med kommunfullmäktiges mått om 

minskad sjukfrånvaro. 

 

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 framgår att det är hög efterfrågan 

på de kompetenser nämnden söker, vilket försvårar nyrekrytering. Vid intervjuer framgår dock 

att kompetensförsörjning inte längre ses som ett problemområde för samhällsbyggnads-

nämnden eller för kommunens investeringsprocess. 

 

Tidigare har konkurrensen med andra kommuner om projektledare medfört svårigheter att 

nyrekrytera. Vid intervjutillfället framgår dock att flertalet projektledare har rekryterats på 

senare år och att problematiken inte kvarstår. Överlag framträder i intervjuer med både 

förvaltning och projektledare en bild av att kompetensförsörjning nu inte utgör något hinder i 

nämndens arbete med investeringar. 

 

 Uppföljning 

Avsnittet behandlar revisionsfrågan om uppföljning av investeringsprojekt, vilken även 

behandlas i avsnittet 2.6 med genomgång av utvalda investeringsprojekt. 

 

Kommunens riktlinjer för investeringar beskriver att löpande uppföljning av pågående 

investeringar ska ske i delårsrapporterna i april respektive augusti, samt i årsredovisningen. 

Investeringar med en totalutgift över 25 mnkr redovisas separat i årsredovisningen. 

 

Investeringsprocessen i varje projekt slutar med en utvärdering av projektet för 

erfarenhetsåterföring för kommande investeringar vilket framgår av kommunens 

tillämpningsanvisningar till riktlinjerna för investeringar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av övergripande ekonomisk uppföljning avseende 

investeringar i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Därutöver får nämnden genom en 

stående punkt på dagordningen information om pågående projekt vid varje sammanträde. Av 

intervjuer framgår att barn- och utbildningsnämnden i sin tur får del av rapportering i de 

investeringsprojekt som berör investeringar i skolor. 
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Samhällsbyggnadsnämndens presidium4 uppger i intervju att det finns en välfungerande 

arbetsform för informationsdelning mellan förvaltning och presidium avseende 

investeringsärenden. Uppföljningen av pågående enskilda investeringar till nämnden beskrivs 

samtidigt som ett utvecklingsområde. Som exempel nämns särskilt att projektfördyringar 

kommer nämnden till del alltför sent och att nämnden då står inför fullbordat faktum. I intervjun 

framförs därtill att den stående punkten på dagordningen med information om pågående 

projekt behöver bli mer detaljerad och innehålla löpande ekonomisk uppföljning till nämnden. 

 

Respektive projektledare ansvarar för projektspecifik uppföljning av kostnader och tidsplan. I 

intervjuer framkommer att det finns problem med projektledarnas systemstöd för 

ekonomiuppföljning av projekten. Projektledarna önskar att det ska bli enklare att via 

systemstöd göra en mer detaljerad ekonomisk uppföljning. Nuvarande systemstöd saknar 

tillräckliga möjligheter till detta. Även inom förvaltningen uttrycks att det finns ett behov av att 

utveckla systemstödet så att mer regelrätt projektuppföljning kan genomföras. 

 

Det framkommer att det inom kommunen pågår ett arbete med att införa ett beslutsstödsystem 

för att underlätta uppföljningen för chefer, där driftuppföljning är första prioritet och 

investeringsuppföljning är andra prioritet. Syftet med beslutsstödet är att det ska kunna fånga 

detaljerad uppföljning så som nedlagd tid och poster i olika delar av projekten. 

 

 Genomgång av fyra utvalda investeringsprojekt 

I avsnittet behandlas iakttagelser från genomgång av fyra investeringsprojekt som vid 

granskningstillfället pågår eller nyligen slutförts. 

 

  Bakgrund, metod och urval för genomgång av investeringsprojekt 

Syftet med genomgången har varit att tydligt kartlägga och belysa investeringsprocessen samt 

bedöma följsamheten mot de riktlinjer och rutiner som anger hur investeringsprocessen ska 

fungera. Fyra investeringsprojekt har valts ut genom ett strategiskt urval där projekt från olika 

finansieringsansvariga förvaltningar innefattas samt inom olika beloppsnivåer. Urvalet har 

gjorts i samråd mellan EY och utsedda kontaktrevisorer. Nedan framgår urvalet samt 

finansieringsansvarig nämnd: 

► Källdalsskolan inkl. storlek +, Sär och idrott (Barn- och utbildningsnämnden) 

► Simhall (Kultur- och fritidsnämnden5) 

► Kungsgatan etapp 2-3 (Samhällsbyggnadsnämnden) 

► Vildvinet LSS (Socialnämnden) 

 

Genomgången av projekten har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer med ansvarig 

projektledare. I tidigare intervjuer med tjänstepersoner vid förvaltningen, kommunlednings-

kontoret och projektledare uppdagades att de främsta riskerna i investeringsprocessen kunde 

hänföras till planering och uppföljning. Genomgången har därför avgränsats till att innefatta 

projektens planering och uppföljning. 

 
4 Samhällsbyggnadsnämndens presidium har under granskningens genomförande bytts ut efter beslut 
i kommunfullmäktige 2020-07-01. 
5 Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa projektet. 
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Samtliga fyra utvalda projekt har påbörjats innan den nya investeringsprocessen infördes i 

kommunen 2018. Således har andra krav gällt än vad som är fallet för projekt som påbörjats 

från 2018 och framåt. Särskilda kriterier för dokumentstudier av projekten har tagits fram med 

utgångspunkt i den investeringspolicy som gällde mellan 2012-2017. 

 Projekt Källdalsskolan 

Bakgrunden till projektet är att samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med barn- och 

utbildningsförvaltningen kommit fram till att den tidigare Herrestadsskolan varit i så dåligt skick 

att stora delar av skolan behövde rivas. Projektet slutfördes våren 2020 och slutbesiktning 

ägde rum den 1 juni 2020. Skolan är 12 000 kvadratmeter stor och har plats för 580 elever 

inom årskurs F-6 samt grundsärskola för årskurs F-6. 

 

Planering 

Planeringen av projektet påbörjades 2015. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i 

februari 2016 beslutades att anvisa 300 mnkr för projektets genomförande.  

 

Planeringen av projektet inleddes genom att behov identifierats och att barn- och 

utbildningsnämnden i november 2015 behandlade en behovsanalys av lokaler till 

lokalförsörjningsplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter i februari 2016 att 

anvisa 300 miljoner kronor för projektets genomförande. Under hösten 2017 påbörjades 

genomförandefasen i projektet. Av intervju framkommer att genomförandet stoppades tillfälligt 

i början av 2018 på grund av att ritningar och planering av pålningsarbete varit felaktigt utfört 

av den anlitade konsulten6. Stoppet pågick i 4-6 månader och har påverkat tidsplanen genom 

att projektet slutfördes i juni 2020 istället för december 2019. 

 

I intervju framkommer att planeringsunderlag från barn- och utbildningsnämnden samt även 

den löpande kommunikation som förts med nämnden fungerat väl överlag. Budgeten i 

genomförandet av projektet har inte överstigit de 300 miljoner kronor som anvisats. 

 

Uppföljning 

Projektledaren har under projektets gång följt upp ekonomin minst en gång i månaden. Ett 

avslutande ekonomimöte skulle enligt uppgift vid intervjutillfället äga rum i början av juli 2020. 

Uppföljningen av byggnationen har gjorts genom byggmöten var tredje vecka. Projektets 

tidsplan har också följts upp var tredje vecka. 

 

Tidigt i projektets genomförande har barn- och utbildningsnämnden (finanseringsansvarig) och 

samhällsbyggnadsnämnden (utförare) erhållit löpande uppföljningar. Dessa uppföljningar har 

skett mer sällan närmare projektets slutskede. Vid det nämnda stoppet ska en nära dialog ha 

förts mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

I intervju framkommer att det genom nuvarande systemstöd (Raindance) är svårt att få en bra 

överblick över vissa delar av projektens ekonomi. Systemstöd beskrivs av projektledaren som 

det främsta utvecklingsområdet inom investeringsprocessen. 

 

 
6 Det pågår en rättsprocess i frågan vid granskningstillfället 2020. 
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  Projekt Simhallen 

Det ska byggas en ny simhall i kommunen. Efter beslut i kommunfullmäktige 2019-11-13 har 

placeringen satts till Rimnersområdet i kommunen7. Kommunfullmäktige bestämde vid samma 

tillfälle att den dåvarande ekonomiska ramen för investeringen fortsatt skulle gälla. Vid 

intervjutillfället i juni 2020 var projektets status att entreprenör har upphandlats och att en 

anbudspresentation av arkitekter skulle upphandlas under juni 2020. Fler upphandlingar skulle 

följa efter sommaren 2020 i syfte att ha en färdig grupp av entreprenörer i mitten av september 

2020. Fram till september 2020 ska arkitekter arbeta med programskedet i projektet. 

Kommunfullmäktige har bestämt att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad 

genom så kallad partnering8. 

 

Planering 

Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut i februari 2013 om att ett nytt bad skulle lokaliseras 

till området direkt väster om Riverside9. Kommunstyrelsen gav i maj 2014 tekniska nämnden i 

uppdrag (idag samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja projektet ”Badhus Uddevalla”. Kultur- 

och fritidsnämnden har därefter beslutat om ett lokalprogram i april 2015. 

 

Under 2015 beställde nämnden programhandlingar/skiss för utformning, gestaltning och 

kostnadsberäkning av badet från samhällsbyggnadsförvaltningen, detta i enlighet med beslutat 

lokalprogram. I den av fullmäktige beslutade flerårsplanen för 2016-2018 beslutades att den 

ekonomiska ramen för investeringen i nytt badhus uppgick till ett belopp om 400 miljoner 

kronor. 

 

I februari 2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att begära ett igångsättningsbeslut för 

badet, utifrån lokalprogrammet, av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav 

igångsättningsbeslut i februari 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen beställde därefter 

projektering samt byggnation av simhallen av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade även i november 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

tillskapa en organisation för projektets styrning. Styrgruppen består av kommunstyrelsens 

presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium och har i regel månatliga möten. Mellan 

styrgruppens möten har förvaltningarna möten sinsemellan. 

 

I intervju med projektledare för simhallen framgår att beslutet om placering på Rimnersområdet 

i kombination med att behålla samma investeringsram medfört att projektet behövts minskas i 

omfattning. Yta och volym har minskats. Förutsättningarna för att hålla budget bedömdes av 

 
7 Initialt innebar ett inriktningsbeslut från kommunfullmäktige i februari 2013 att placeringen skulle bli 
direkt väster om Riverside. I april 2016 bestämde fullmäktige att placeringen skulle vara Windingsborg, 
vilket genom beslut i november 2019 ändrades till Rimnersområdet. 
8 Partnering används för att främja mer fokus på samverkan än på konkurrens i affärsrelationerna, men 
partnering kan ändå baseras på vissa konkurrensinriktade inslag. Löpande räkning med incitament är 
den vanligaste ersättningsformen vid partnering (Eriksson och Hane, Uppdragsforskningsrapport 
2014:4 ”Entreprenadupphandlingar”, på uppdrag av Konkurrensverket). 
9 Efter en motion i fullmäktige beslutade samhällsbyggnadsnämnden att utreda både placering vid 
Riverside samt - i enlighet med motionen - vid fastigheten Windingsborg. 
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projektledaren som ganska goda vid intervjutillfället. En projektbudget anpassad till nya 

placeringen på Rimnersområdet ska tas fram under hösten 2020 och anlitad entreprenör 

genomförde i samband med intervjutillfället förprojektering för denna. 

 

Det lyfts inte fram några särskilda risker kopplat till projektets underlag och planeringsfas. Efter 

fullmäktiges senaste beslut har ett antal oklarheter lyfts inom styrgruppen. Vid intervjutillfället 

kvarstod en oklarhet avseende placering av hoppbassäng. Den främsta risken i projektet 

beskrivs vara projektets ekonomi. Om budget inte hålls behöver fullmäktige fatta ett nytt beslut 

eller så behöver projektets omfattning minskas ytterligare. 

 

Uppföljning 

Projektets styrgrupp möts som nämnts i regel månatligen. Projektledaren rapporterar till 

styrgruppen. Därutöver sker varannan vecka ett möte med projektsamordnaren för 

Rimnersområdet vilken i sin tur enligt uppgift rapporterar till kommundirektörens 

ledningsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden med förvaltning uppges vara involverade i projektet 

igen efter att ha haft mindre delaktighet i samband med beslutet om ny placering. När 

byggnationen av simhallen påbörjas avses möten hållas med entreprenör minst varannan 

vecka, där ekonomin i projektet också följs upp. 

 

Även i denna intervju framförs att systemstödet är ett utvecklingsområde för att möjliggöra en 

mer detaljerad uppföljning av projektets ekonomi. 

 

 Projekt Kungsgatan etapp 2-3 

Projektet är en del av en upprustning av Uddevalla centrum, enligt uppgift mot bakgrund av en 

uppfattning om att området varit på nedgång samt av önskemål från centrumhandlare. 

 

Planering 

Projektet inleddes med en förstudie 2015-2016 som enligt uppgift tagits fram under stor 

tidspress efter uttryckliga önskemål från politiken om en snabb process. Förstudien 

färdigställdes i november 2016. I förstudien konstaterades att projektet var svårberäknat både 

vad gällde genomförandetid och kostnad men att grundidén var att byggnation skulle pågå i 

tre år. 

 

Det var tänkt att genomföra projektet genom en brett sammansatt styrgrupp i kommunen. 

Styrgruppen skulle bidra till att förankra projektet. En sådan styrgrupp bildades dock aldrig och 

projektet leddes istället av samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare. 

 

Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2017 åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra 

ombyggnationen av Kungsgatan. I sammanfattningen av beslutet framgick att arbetena 

beräknades komma igång under 2017. Mot bakgrund av politikens önskemål om högt tempo i 

projektet bygges under 2017 en provyta på Kungsgatan för att kunna ta med sig erfarenheter 

i hur projektet skulle bedrivas samt för att visa hur resultatet skulle kunna se ut. 

 

I intervju framkommer att det tidigt under projektets gång var tydligt att det var svårt att beräkna 

både tid och kostnad för genomförandet och att kalkylen var osäker. Projektledaren tog, efter 
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en omvärldsbevakning av andra kommuner som genomfört liknande projekt, fram nyckeltal för 

att beräkna kostnad och tidsåtgång. 

 

I december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna byggstart för Norra 

Drottninggatan (etapp 2). I tjänsteskrivelsen framgår att byggstarten planerades under våren 

2020 och beräknades slutföras under året. Andra etappen var från början tänkt att påbörjas 

under 2019, men försenades efter att det konstaterats att en ny vattenledning behövts 

anläggas på Drottninggatan. Projektledaren uppger att ytterligare samverkan hade behövts 

med Västvatten AB för att minska effekterna kring nya vattenledningar på projektet.  

Vid samma möte i december beslutade nämnden att påbörja delprojektering och följande 

byggnation av Kungsgatan (etapp 3). Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

flytta fram färdigställandetiden av den tredje och sista etappen från år 2020 till år 2021. 

 

Uppföljning 

Av intervju framgår att nämnden erhållit kontinuerlig uppföljning av projektet. Vid genomgång 

av nämndens protokoll under 2019 fram till juni 2020 går dock endast att utläsa att nämnden 

erhållit uppföljning av projektet vid ett tillfälle. I denna uppföljning ska nämnden ha tagit del av 

avvikelser avseende tid och budget. Därutöver görs en erfarenhetsåterföring inom 

projektgruppen efter varje etapp. 

 

En utmaning som lyfts fram vid intervju är att det skett en omorganisation under projektets 

gång och att rollerna därigenom blivit otydligare. 

 

 Projekt Vildvinet LSS 

Socialnämnden beslutade i april 2018 att starta byggnation av gruppbostad på Vildvinet i 

enlighet med investeringsbudgeten för 2018-2020. I tjänsteskrivelsen inför beslutet framgår att 

det vid tillfället fanns en köbildning till bostad med särskild service enligt LSS vilket föranlett 

behov av nyproduktion av gruppbostäder. Projektet färdigställdes i april 2020 och inflyttning 

ägde rum 1 juni 2020. 

 

Planering 

En detaljplanen för byggnationen antogs redan i september 2015 men överklagades och vann 

laga kraft 2016. Även bygglovet överklagades, detta ska dock inte ha medfört förseningar. I 

juni 2018 gav kommunfullmäktige startbesked för byggnationen.  

 

Budgeten i projektet var tidigt bestämd till 25 miljoner kronor. I den kalkylen ingick ett tillägg 

för extrakostnader för ljudisolering om 8 miljoner kronor. Projektledaren var inte involverad i 

den kalkylen, utan den bestämdes av socialtjänstens lokalplanerare samt 

lokalförsörjningsgruppen. Dessförinnan ska en diskussion om kalkylerna ha förts på chefsnivå 

inom socialtjänsten. När sedan samhällsbyggnadsförvaltningen räknade på projektets budget 

fick de fram en siffra som stod i kontrast till socialtjänstens. Upp till 39 miljoner kronor räknade 

samhällsbyggnadsförvaltningen på i sin kalkyl. Anbudet visade sig senare matcha 

socialtjänstens kalkyl vilket skulle möjliggöra följsamhet mot budgeten om 25 miljoner kronor. 
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Vid intervjutillfället hade budget överskridits strax över 10 procent (ca 2,5 miljoner kronor). 

Tidplanen i projektet har hållits. 

 

Det bildades ingen styrgrupp för projektet. Informella kontakter har istället förts mellan 

projektledare, lokalplanerare och enhetschefen för det nya gruppboendet – detta främst under 

planeringsfasen. Det har även funnits en extern projektledare inkopplat i projektet som kontakt 

har förts löpande med. 

 

I intervju framförs att projektledaren har fått otydliga projektbeställningar från socialtjänsten till 

grund för förstudie och genomförande av projektet. 

 

Uppföljning 

Projektledaren har rapporterat löpande till socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under projektets gång har regelbundna avstämningar genomförts var tredje vecka, inklusive 

besiktningar för att komma tillrätta med fel. År 2025 ska en garantibesiktning göras. 

 

 Processgenomgång av respektive projekt 

De fyra projekt som valts ut i granskningen har påbörjats inom ramen för den 

investeringsprocess som gällde i Uddevalla kommun 2012-2017. I processgenomgången har 

vi följt respektive projekt utifrån då gällande investeringspolicy i syfte att klarlägga följsamheten 

mot denna. Se källförteckning i bilaga 4 för en sammanställning över det underlag vi erhållit 

per projekt.  

 

Utifrån investeringspolicy har vi utgått från följande kriterier vid planering av en investering: 

► Syfte och mål ska framgå med investeringen 

► Det ska finnas en noggrant framtagen investeringskalkyl som innefattar såväl 

investeringsutgifter som framtida driftkostnader/intäkter 

► För strategiska investeringar (investeringar som utsetts som strategiska eller som 

överstiger 1000 prisbasbelopp10) ska underlagen för beslutet vara mer omfattande 

► Som underlag för beslut om investering ska det finnas en överenskommelse 

(preliminärt internhyreskontrakt) mellan beställande nämnd och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

I investeringspolicyn ställdes därutöver följande krav på uppföljning av investeringsprojekt: 

► Vid slutförande av investering sker slutredovisning som innehåller bland annat en 

efterkalkyl vilket görs snarast möjligt efter slutförandet 

► För investeringar som betecknats som strategiska krävs ytterligare en redovisning där 

investeringens syfte/mål samt driftkostnader redovisas. 

► Rapportering sker till den instans som tagit beslut om investering. När investering skett 

på beställning från annan nämnd lämnas slutredovisning också till den nämnden 

 

 

 
10 1000 prisbasbelopp motsvarar 47,3 miljoner kronor år 2020. 
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Tabell 1. Processgenomgång 

Kriterier Källdalsskolan Simhallen Kungsgatan Vildvinet 

Planering     

1. Syfte och mål ska framgå med 

investeringen 
✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Noggrant framtagen investeringskalkyl 

som innefattar såväl 

investeringsutgifter som framtida 

driftkostnader/intäkter 

✕ Delvis* ✕ ✕ 

3. För strategiska investeringar 

(investeringar som utsetts som 

strategiska eller som överstiger 1000 

prisbasbelopp ) ska underlagen för 

beslutet vara mer omfattande 

– Delvis* – – 

4. Som underlag för beslut om 

investering ska det finnas en 

överenskommelse (preliminärt 

internhyreskontrakt) mellan 

beställande nämnd och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

✕ ✕ –- ✕ 

Uppföljning     

1. Vid slutförande av investering sker 

slutredovisning som innehåller bland 

annat en efterkalkyl vilket görs snarast 

möjligt efter slutförandet. Även 

redovisning av driftkostnader i fall då 

investeringen betecknas som 

strategisk 

✕  

(planeras 

göras hösten 

2020) 

– – ✕ 

2. När investering skett på beställning 

från annan nämnd lämnas 

slutredovisning också till den 

nämnden. 

✕ 

(planeras 

göras hösten 

2020) 

– – ✕ 

*Kriterier har delvis uppnåtts. Projektets lokalisering har ändrats och därmed även förutsättningarna för investeringen. 

Investerings- samt driftkalkyl har inte tagits fram för nya placeringen. 

– Ej tillämpligt. 

 

Processgenomgången visar att det för samtliga projekt saknas ett eller flera av de underlag 

som enligt gällande investeringspolicy ska utgöra grund för planering av en investering. Syfte 

och mål framgår i samtliga fyra investeringar. En investeringskalkyl saknas i samtliga fyra 

projekt (varav delvis i projekt Simhallen11). Vidare har vi i granskningen inte i något av de 

tillämpliga projekten mottagit en överenskommelse eller preliminärt internhyreskontrakt mellan 

beställande nämnd och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

I de två slutförda projekten (båda slutfördes under våren 2020) har ingen slutredovisning ägt 

rum vid granskningstillfället. För projekt Källdalsskolan planeras båda slutredovisningarna 

göras under hösten 2020. För projekt Vildvinet saknas uppgifter om när eller om 

slutredovisning ska äga rum. Enligt då gällande investeringspolicy ska slutredovisningen 

 
11 Simhallens lokaliseringen har ändrats utan att investeringskalkyl reviderats därefter. 
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genomföras snarast möjligt efter slutförande. I de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som 

gäller för 2020 saknas anvisningar om när i tiden slutredovisning ska genomföras. 

 

 Bedömning 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt att det finns effektiva och 

välfungerande arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt. Vid intervjugenomgång 

av utvalda projekt framkommer inga generella svårigheter kopplade till genomförandet av 

investeringar utifrån planeringsunderlaget. Processgenomgången visar dock att det i de fyra 

projekten har saknats tillräckligt planeringsunderlag utifrån kraven i då gällande 

investeringspolicy. Investeringskalkyl och preliminärt internhyreskontrakt har inte kunnat 

påvisas i tre av fyra projekt. Vidare har investeringskalkyl saknats för den nya lokaliseringen i 

projekt simhallen. Investeringspolicyn har i dessa delar inte efterlevts vad gäller planering av 

projekt. 

 

Det har tidigare år pågått ett arbete med att förankra investeringsprocessen men det kvarstår 

utmaningar kopplade till förankring av processen och samarbete med övriga förvaltningar i 

behovsfasen. Rådande uppfattning utifrån intervjuer är att det fortsatt saknas tillräcklig 

detaljnivå och tydlighet i nämndernas behovsanalyser vilka sedermera utgör underlag för 

beställning av investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför förankra processen 

och samarbeta med beställande nämnder i behovsfasen. Detta i syfte att säkerställa 

rättvisande underlag och effektiv framdrift av investeringsprojekt. 

 

Vi bedömer vidare att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt arbete 

med kompetensförsörjning. Granskningen visar att nämnden under senare år nyrekryterat 

projektledare i den mån att tidigare problematik kring kompetensförsörjning av projektledare 

inte kvarstår. Av intervjuer framgår även att kompetensförsörjning inte är ett hinder för arbetet 

med investeringsprojekt. 

 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen 

mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett 

ändamålsenligt sätt. Av intervjuer framkommer att samspelet mellan politiken och förvaltningen 

fungerar väl. Vid genomgång av utvalda projekt framkommer inte att problem med denna 

ansvarsfördelningen finns. 

 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt att det finns en tillräcklig 

uppföljning av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av kostnader och uppföljning av 

tidsplan. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning av status i pågående 

investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver bli mer 

detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför sent får 

information om projekt som inte kan hålla sin budget. Inom respektive projekt har det 

genomförts regelbundna avstämningar och uppföljningar. I granskningen framkommer därtill 

att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en detaljerad 

och transparent uppföljning av investeringsprojekt.  
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3. Samlad bedömning 

 Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att 

det finns effektiva och välfungerande 

arbetsformer för genomförande av 

investeringsprojekt? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte 

säkerställt att det finns effektiva och välfungerande 

arbetsformer för genomförande av 

investeringsprojekt. 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med 

kompetensförsörjning för att säkerställa 

genomförande av investeringsprojekt? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

kompetensförsörjning. 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att 

arbets- och ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i 

investeringsprojekt är utformad på ett 

ändamålsenligt sätt? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen 

mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 

investeringsprojekt är utformad på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att 

det finns en tillräcklig uppföljning av 

investeringsprojekt, både vad avser 

uppföljning av kostnader och uppföljning av 

tidsplan? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast 

delvis säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning 

av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av 

kostnader och uppföljning av tidsplan. 

 

 Slutsatser och rekommendationer 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Vår slutsats utifrån 

granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden 

endast delvis säkerställt ovanstående och att det finns brister. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och 

förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i 

nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar. 

► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i 

behovsfasen. 

► Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de 

systemstöd som används. 

► Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt 

är på rätt nivå och ges med framförhållning. 
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Göteborg den 9 oktober 2020 

 

 

Thomas Edin Liselott Daun 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 
Kommunrevisorerna i Uddevalla kommun har beslutat att avropa en granskning av 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. En del av samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet innebär att genomföra investeringsprojekt, både egna projekt och som utförare på 

uppdrag av andra nämnder. 

Kommunfullmäktige antog i februari 2018 riktlinjer för investeringar med tillhörande 

tillämpningsanvisningar. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och effektivitet i planering, 

redovisning och uppföljning i investeringsprocessen. Riktlinjerna avser hela processen, från 

att ett behov uppstår i kommunens verksamheter till att investeringen är färdigavskriven eller 

avyttrad.  

Enligt riktlinjerna för investeringar ska samhällsbyggnadsnämnden utföra beställningar av 

investeringar från övriga nämnder. Respektive nämnd ansvarar för att utarbeta detaljbudget 

för den egna verksamheten inom den ram kommunfullmäktige beslutat. Därefter ska övriga 

nämnder lämna beställningen till samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att genomföra 

beställningar från nämnderna.  

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020 framgår under omvärldsanalys och 

utmaningar att förvaltningen står inför ett högtryck när det gäller investeringar. För att klara 

behoven har verksamheten behövts förstärkas och utökas. Vidare framgår svårigheter att 

rekrytera inom vissa grupper, framförallt byggarkitekter, planarkitekter och projektledare.  

Under tekniska avdelningen finns enheten projekt som utgör en professionell 

Beställarkompetens och genomför Uddevalla kommuns investeringar i fastigheter och gator. 

Av verksamhetsplan framgår därtill att planeringsavdelningens personal arbetar en hel del i 

investerings- eller exploateringsprojekt. Enligt uppgift från verksamhetsplan kommer 

personalkostnaderna för detta arbete under 2020 i högre utsträckning än förut att tidskrivas på 

respektive projekt. För att klara effektiviseringskraven behöver avdelningen aktivt arbeta med 

att kritiskt granska beställningar och utredningar.  

Utifrån kommunrevisionens grundläggande granskning 2019 och ovan har kommunrevisionen 

identifierat en risk att genomförandet av investeringsprojekt inom nämndens verksamhet inte 

bedrivs effektivt. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en fördjupad granskning 

av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer inom detta område. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar. 

► Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur 

investeringsprojekt ska genomföras i kommunen. 

► Investeringspolicy antagen 2011-10-06 som beskriver hur investeringsprojekt genomförda 

mellan 2011-11-09 och 2018-02-14 skulle genomföras. 

► Reglemente för nämnderna. 
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Bilaga 3. Beskrivning av investeringsprocessen 

EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess 

A. Behovsfas 

1. Behovsbeskrivning från verksamhet följs av behovsanalys av finansieringsansvarig nämnd. 

Nämnden fattar därefter beslut om att starta förstudie. Nämnden ansvarar för förstudien och för att ta 

in den kompetens som behövs för att genomföra den. Samhällsbyggnadsnämnden är med och 

genomför förstudie. 

2a. (Vid nyinvestering i lokaler) 

Beslut i nämnd att godkänna förvaltningens underlag till lokalförsörjningsplanen senast i oktober. 

Därefter gör lokalförsörjningsgruppen ett förslag på prioritering av kommunens samtliga behov. Följs 

av att kommunstyrelsen tar beslut om lokalförsörjningsplan som underlag till budgetdialog i januari. 

2b. Förslag sammanställs för nämnd och rangordnas i prioritetsordning. Följs av godkännande av 

nämnd om egna investeringar som underlag till budgetdialog i februari/mars. 

B. Prioriteringsfas 

1. Budgetdialog i april. Nämnderna presenterar sina prioriterade investeringsbehov för kommande år. 

Ska baseras på genomförandeplan och lokalförsörjningsplan. 

2. Prioritering av den politiska majoriteten. 

3. Budgetpresentation i maj. Majoriteten presenterar förslag till investeringsbudget. 

4. Beslut om flerårsplan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj/juni. Inkluderar beslut om 

lokalförsörjningsplan, investeringsplan och igångsättningsbeslut för vissa investeringar. 

Igångsättning kan ske direkt efter beslut givet att alla villkor är uppfyllda. 

C. Planering och genomförande 

1. Finansieringsansvarig nämnd gör en beställning av projektet till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ansvaret som projektägare övergår i samband med detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2. Projektet planeras mer i detalj, i regel genom en projektplan. Projektplanen är ett kontrakt och 

överenskommelse mellan utsedd styrgrupp och projektledaren. Om projektets förutsättningar 

förändras på betydande sätt måste det kommuniceras till finansieringsansvarig nämnd samt 

styrgrupp som fattar beslut om fortskridande. 

3. Projekt genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

D. Utvärdering över överlämning 

1. Erfarenhetsåterföring sker, först inom projektgruppen. I de fall projekt beställts av annan förvaltning 

görs även en utvärdering och erfarenhetsåterföring mellan projektgrupp och ansvarig i beställande 

förvaltning. 

2. Projektledaren skriver en slutredovisning som rapporteras till styrgrupp, projektägare och eventuellt 

till nämnd. Investeringar med utgift över 25 mnkr ska även slutredovisas till kommunfullmäktige. 

3. Internhyresavtal upprättas vid lokalinvestering. Därefter tas underlag fram för aktivering då 

kostnaden för anläggningen övergår till driftsbudget och blir en kapitalkostnad beräknad utifrån 

avskrivningstid och internhyra. 
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Bilaga 4. Källförteckning 
Intervjuer 

24 april 2020 

► Gruppintervju med chef tekniska avdelningen samt chef planeringsavdelningen 

► Gruppintervju med projektledare framtidens bad samt projektledare källdalsskolan 

► Gruppintervju med ekonomichef kommunen och controller vid kommunledningskontoret 

► Gruppintervju med förvaltningschef och ekonom vid samhällsbyggnadsförvaltningen 

► Gruppintervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium 

 

8 juni 2020 

► Intervju projektledare Gruppbostad LSS Vildvinet 

► Intervju projektledare Källdalsskolan 

► Intervju projektledare Framtidens bad 

► Intervju projektledare Kungsgatan etapp 2-3 

 

Dokumentation 

► Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 9 sep 2015) 

► Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

(Kommunfullmäktige dec 2019) 

► Riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 14 feb 2018) 

► Riktlinjer för lokalförsörjning (Kommunfullmäktige 14 juni 2006) 

► Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 

► Anvisningar controllerrapport 2020 

► Anvisningar för nämndernas rapportering delår april 

► Bokslutsanvisningar 2020 

► Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för investeringar (Ekonomiavdelningen 26 feb 2018) 

► Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020 

► Lokalförsörjningsplan 2020-2030 

► Verksamhetsplan 2020-2020 samhällsbyggnadsnämnden 

► Delårsrapport april 2020 samhällsbyggnadsnämnden 

► Anläggningsregister pågående anläggningar samhällsbyggnadsnämnden 

► Lista investeringar 2019-2028 alla förvaltningar 

► Lista investeringar 2020-2022 

► Lista pågående projekt med utfall år 2019 och år 2020 

 

Projektdokumentation 

Simhallen 

► Protokollsutdrag beslut kultur- och fritidsnämnden 23 apr 2015 

► Projekt badhus slutrapport 4 maj 2015 

► Bilaga ekonomi 23 jan 2016 

► Protokollsutdrag begäran igångsättningsbeslut kultur- och fritidsnämnden 18 feb 2016 med 

tjänsteskrivelse 

► Lokalprogram 30 nov 2016 

► Utredningsrapport kultur- och fritidsförvaltningen 3 dec 2016 
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► Beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen 3 mars 2017 

► Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Framtidens bad, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 13 mars 2019 

► Protokollsutdrag ändring av beslut och placering, kommunfullmäktige 13 nov 2019 

 

Källdalsskolan 

► Lokalbehovsplan grundskola underlag kapacitet sammanställning 4 feb 2015 

► Behovsanalys lokaler bou 13 nov 2015 

► Förslag igångsättningsbeslut Källdalsskolan 5 jan 2016 

► Tjänsteskrivelse nybyggnad av Källdalsskolan 28 jan 2016 

► Presentation för nämnd 16 feb 2016 

► Beslut anvisning av medel för projekt Källdalsskolan genomförande, 

samhällsbyggnadsnämnden 18 feb 2016 

 

Kungsgatan etapp 2-3 

► Beställning förstudie Kungsgatan samhällsbyggnadsnämnden 26 okt 2015 

► Förstudie Kungsgatan 18 nov 2016 inklusive bilaga 

► Förstudie Kungsgatan tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 21 nov 2016 

► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige om genomförande av ombyggnad av 

Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan 11 jan 2017 

► Tjänsteskrivelse finansiering av konstnärlig gestaltning 12 feb 2018 

► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige utökad ram för projektet för konstnärlig 

gestaltning 14 mars 2018 

► Tjänsteskrivelse detaljprojektering och byggstart för övre Kungsgatan (Kungsgatan etapp 

3) 20 sep 2019 

► Tjänsteskrivelse byggstart Norra Drottninggatan (projekt Kungsgatan etapp 2) 22 nov 2019 

► Beställning till leverantör, projektenheten, Norra Drottninggatan 29 nov 2019 

► Protokollsutdrag beslut samhällsbyggnadsnämnden byggstart Norra Drottninggatan 12 

dec 2019 

 

Vildvinet LSS 

► Antagandehandling detaljplan Vildvinet 18, miljö och stadsbyggnad 1 sep 2015 

► Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Vildvinet 18, 18 nov 2015 

► Tjänsteskrivelse byggstart gruppbostad Vildvinet, socialtjänsten 27 mars 2018 

► Tjänsteskrivelse ansökan från socialnämnd till kommunstyrelsen om byggstart 8 maj 2018 

► Plan samt sitplan 8 maj 2020 


