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Tekniska nämndens projektorganisation 

Granskningen 

En mycket stor del av nämndens verksamhet bedrivs i projektform. För att få 

en bild av hur arbetet är organiserat har projektverksamheten inom avdel-

ningen Trafik och Parker granskats. 

Resultatet visar bland annat på hur organisationen kan förbättras genom ett 

utvecklat systemstöd som anpassas till verksamheten.  

 

Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2009-09-15. 

 

Överväganden och ställningstaganden 

Vi önskar träffa tekniska nämndens beredningsgrupp för överläggningar med 

anledning av rapporten. 

 

 

Revisorerna i Gävle kommun 

 

 

 

Rune I Wiebe Henry Lundberg 

Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 

 

 

Bilaga: Granskningsrapport ”Tekniska nämndens projektorganisation” 
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Tekniska nämndens projektorganisation 

 

1 Bakgrund 

Tekniska nämnden har som en av sina uppgifter att styra och följa upp, utvär-

dera och säkra verksamhetens kvalitet. Tekniska nämnden ansvarar för Tek-

niska kontoret som innefattar 5 verksamhetsområden, Trafik & Parker, Mark 

& Exploatering, Markbyggarna, Ekonomi och Stab. Tekniska kontoret hanterar 

många stora investerings- och exploateringsuppdrag som bedrivs i projekt-

form, ofta med externa leverantörer som utförare. 

 

Tekniska nämndes investeringsbudget 2009 (netto) uppgår till ca 235 mnkr 

och motsvarar nästan hälften av Gävle kommuns totala investeringar för året. 

Ett stort projekt under året och även nästa år, är ombyggnationen av Stortor-

get och Nygatan vilket kommer att beröra många näringsidkare och kommun-

invånare. Ett annat nyligen avslutat projekt är Centralplan och delar av Drott-

ninggatan. Detta projekt har letts av Tekniska kontorets avdelning för Trafik & 

Parker med byggstart 2004. Centralplan och Drottninggatan är totalt enligt 

offerter en affär om ca 15 mnkr, exklusive projekteringskostnader och andra 

interna resurskostnader. 

 

2 Berörd nämnd 

Tekniska nämnden 
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3 Syfte och avgränsningar 

Granskningen syftar till att kartlägga och analysera Tekniska nämndens pro-

jektverksamhet inom avdelningen Trafik & Parker. 

 

4 Revisionsfrågor 

1. Vilken projektmodell ligger till grund för styrning av stora invester-

ingar? 

2. Vilken insyn och vilket ansvar har nämnden? Hur ser beslutsvägarna 

ut? 

3. Efter att en ny idé prövats - finns det en förstudie som beskriver förut-

sättningar och analyserar riskerna inför genomförandet? 

4. Genomförs löpande återredovisningar till styrgrupp/beställare? Av-

stämning vid byggmöten? 

5. Hur sker slutbesiktningar? Protokoll? 

6. Hur kvalitetssäkras projekten? Genomförs 3:e parts granskningar? 

Kontroll av underentreprenörer – motverkar ekonomisk brottslighet? 

7. Genomförs utvärdering av projekten? 

8. Har projektens slutrapporter bilagts nämnden? 

 

5 Metod 

Tekniska kontoret har utvecklat en projektstyrningsmodell för exploaterings- 

och investeringsprocessen. Projektprocessen ska ligga till grund för de aktivi-

teter och beslutssteg genom idéstadiet, genomförandet och slutförandet.  

 

Granskning har skett av befintlig dokumentation och bedömning om rutiner 

och riktlinjer efterlevs. Stickprovskontroller samt verifiering av att informa-

tionen är korrekt.  

 

Intervjuer har utförts med Teknisk direktör, Avdelningschef för Teknik & Par-

ker samt projektledare. 

 

Resultatet kommer slutligen att kommuniceras med berörd nämnd. 
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6 Resultat 

Granskningen har till största del omfattat kartläggning och analys av projektet 

Drottninggatan men har också tangerat Centralplan. Granskningen har genom-

förts som en fallstudie av valda projekt och dessa har analyserats utifrån ställ-

da revisionsfrågor och Tekniska kontorets projektstyrningsmodell (PSM). 

 

Resultatet av granskningen presenteras utifrån ställda revisionsfrågor, se av-

snitt 4. 

 

6.1 Vilken projektmodell ligger till grund för styrning av stora in-

vesteringar? 

Tekniska kontoret använder projektstyrningsmodellen (PSM) som stöd i pro-

jektarbeten. Modellen är utvecklad av kontoret med stöd av en extern konsult 

från Öhrlings PricewaterhouseCoopers och tagen i bruk under 2007. Det är 

uttalat att denna ska användas i större projekt, i mindre kan den enligt uppgift 

bli ogörlig. Samtliga projekt ska följa strukturen som beskrivs i PSM. Projekt-

styrningsmodellen är inte tagen i nämnden, däremot har nämnden informe-

rats om modellen. 

 

PSM finns tillgänglig i sin helhet för Tekniska kontoret på Ankaret, kommu-

nens intranät.  

 

Iakttagelser 

Projektstyrningsmodellen uppfyller i stora drag sitt syfte genom att den for-

maliserar en modell för arbetssätt och dokumentation. Dock saknas det några 

väsentliga moment i modellen för att säkerställa att ett projekt blir fram-

gångsrikt. 

 

a) Riskanalyser 

Av modellen framgår det att en riskanalys ska genomföras i samband med 

planeringsskedets projekteringsfas, se schematisk översikt avsnitt 4 i bilaga 1. 

 

I övrigt saknas det riskanalyser i modellen. 

 

En riskanalys är en metod för att en projektledare snabbt och effektivt ska 

identifiera, värdera och prioritera risker och hot som kan äventyra ett pro-
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jekts framgång. Att löpande bedöma sammanhanget mellan sannolikheter för 

att oönskade händelser och dess konsekvenser inträffar är en viktig metod. 

 

Enligt uppgifter från intervjuer genomförs löpande riskanalyser, dock utan att 

dessa dokumenteras och presenteras i styrgruppen. 

 

För att Tekniska kontoret ska säkerställa att framtida projekt blir framgångs-

rika bör man i samtliga projekt genomföra riskanalyser löpande. Om något 

inträffar, exempelvis att leverans av betongplattor från Kina blir försenat i 

flera månader, bör olika beredskapsplaner för väsentliga risker upprättas och 

dokumenteras. Riskanalyser och beredskapsplaner bör kommuniceras for-

mellt med styrgruppen. Riskanalysen och planer kan förändras under resans 

gång. Men det är viktigt med dokumentationen som i eventuella framtida tvis-

ter kan visa eventuell ansvarsfrihet för styrgrupp/projektledare. 

  

b) Ekonomisk uppföljning 

Av modellen framgår det att en preliminär ekonomisk uppföljning ska genom-

föras i samband med projektstartsskedets fas samt i samband med utvärde-

ringen, se schematisk översikt avsnitt 2 och 7 i bilaga 1. 

 

I övrigt saknas det ekonomisk uppföljning i modellen.  

 

Ekonomisk uppföljning bör utföras löpande genom att följa projektets kost-

nadsutveckling redan innan kostnaden är ett faktum. Projektets kostnads-

kalkyl bör stämmas av löpande vid de olika beställningstidpunkterna. När väl 

en kostnad är ett faktum (faktura inkommer från entreprenören) kan projekt-

ledaren inte styra om och välja ett billigare alternativ, en annan produkt eller 

leverantör etc. Enligt uppgift genomför projektledaren avstämning i samband 

med att faktura inkommer och mottagningsattest utförs. 

 

En annan notering som gjorts är att i detta fall har leverantören fakturerat 

sina kostnader löpande, oavsett om byggmöten genomförts eller inte. Kutym i 

branschen är att först efter att entreprenören presenterat sina leveranser vid 

byggmötestillfället och man är överens med projektledaren/byggledaren kan 

entreprenören fakturera sina kostnader. Denna process verifieras även av de 

administrativa föreskrifter som upprättas med entreprenören (AF AMA 98). 

Av föreskrifterna framgår att fakturering skall ske efter av beställaren god-

känd värdering av utfört arbete. 
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6.2 Vilken insyn och vilket ansvar har nämnden? Hur ser besluts-

vägarna ut? 

Nämnden blir delaktig i projekten endast i samband med att förslag till inve-

steringsbudget presenteras vid nämndsammanträde. Generellt sett så deltar 

inte nämnden aktivt i projekten. Endast vid riktigt stora projekt kan nämnden 

ha en mer aktiv roll. Prioritering av projekten sker internt inom förvaltningen 

och är enligt uppgift en levande process. Projekt med årsanslag har förvalt-

ningen delegation att hantera inom sin budget. Dessa projekt prioriteras på 

förvaltningsnivå vilket ger mer handlingsfrihet. 

 

Beslutsvägar 

 

                                                         Förankring av idé inom kontoret (stora projekt  

   hos nämnd), direktiv från FC/AC (styrgruppen) 

 

Löpande återrapportering till AC 

(styrgruppen), kvartalsvisa möten 

med kontorsledningen 

 

   

Rapportering till AC 

(stora projekt nämnd) 

     

 

Generellt sett fattas besluten övervägande av kontorets tjänstemän. Antingen i 

ledningsgruppen eller på avdelningsnivå. Projekten med årsanslag är delege-

rade till avdelningschefen. Vid stora projekt, som kan löpa över flera år 

och/eller där flera nämnder och förvaltningar är inblandade, är Tekniska 

nämnden delaktig i större grad. Ofta består en styrgrupp av deltagare från 

olika nämnder och förvaltningsledningar. Dessa projekt är i större utsträck-

ning formaliserade och följer PSM steg för steg.   

 

Idéer till projekt hanteras inom avdelningen och till styrgrupp utses vanligen 

endast en person och det är AC som befäster den posten. Löpande rapporterar 

projektledaren från att projektet startar till AC, som tillika mottar slutrappor-

teringen. 

IDE 

PROJEKTSTART 

PLANERING 

GENOMFÖRANDE 

SLUTANMÄLAN 

UTVÄRDERING 
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6.2.1 Projektledaren 

Projektledaren (PL) har inom sin budgetram för projektet befogenhet att be-

sluta om eventuella tilläggsarbeten inom projektbeskrivningen. Större änd-

ringar kommuniceras med AC. 

 

PL kan ibland ha flera roller, förutom en aktiv roll som projektledare också 

samtidigt ha byggledaransvar. Byggledare kan hämtas från den egna organisa-

tionen eller externt. En byggledare tar den aktiva rollen och leder projek-

tet/delprojekten ute på platsen där investeringarna genomförs. Byggledaren 

rapporterar direkt till PL. 

 

Iakttagelser 

Sammantaget är bedömningen att beslutsvägarna inom Tekniska kontoret är 

tydliga och överensstämmer med delegationen från nämnden. Däremot finns 

det en svaghet i styrningen av projekten via styrgruppen som ofta består av en 

person (AC). En styrgrupp bör innehålla flera kompetenser som vid eventuella 

behov kan bidra med snabba beslut och stöd till PL. 

 

Tekniska nämndens roll bör vidare utredas. Får nämnden tillräckligt med in-

formation om hur framgångsrika projekten verkligen är? Är den ekonomiska 

styrningen tillräcklig? Tar man tillvara på tidigare erfarenheter? Mot bak-

grund av att en stor del av Tekniska nämndens verksamhet avser projektstyr-

ning av investeringar och löpande underhåll. Det saknas riktlinjer från nämn-

den som reglerar hur projekten ska följas upp och hur dessa ska återrapporte-

ras till nämnden.  

 

6.3 Efter att en ny idé prövats… 

En idé till ett projekt kommer oftast från en blandning av behov från den egna 

organisationen, ibland även externt från medborgare/andra intressenter eller 

från politiken. FC utser en liten grupp som genomför en förstudie som ligger 

till grund för beslut om ett eventuellt investeringsprojekt (se även PSM i bila-

ga1). Projektförslagen planläggs och fastställs i nämnden i samband med att 

investeringsbudgeten tas. I övrigt är nämndens inblandning sparsam. Endast 

vid riktigt stora projekt kan nämnden ha en mer aktiv roll. 
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Prioritering av årsprojekten sker internt från kontoret och är en levande pro-

cess. Dessa projekt prioriteras på förvaltningsnivå vilket ger mer handlings-

frihet.  

För de större projekten med årsanslag finns det förstudier som beskriver för-

utsättningar. Riskanalyser genomförs i projektstartskedet. 

 

6.3.1 Genomförandet  

Efter att projektgruppen/-ledaren tagit fram projektplaner mm startar plane-

ringsprocessen. Projektorganisationen besätts och kan bestå av både interna 

och externa projektdeltagare. 

 

PL genomför upphandling av projektering av projektet varefter den ekono-

miska ramen kan läggas fast. Därefter upphandlas entreprenörer som ska ut-

föra bygg-/anläggningsarbetet. Byggledaren ska starta projektet och löpande 

följa arbetet genom avstämning vid byggmöten och delbesiktningar, samt av-

rapportera till PL.  

 

Slutligen när projektet är avslutat genomförs en slutbesiktning. Eventuella 

anmärkningar ska entreprenören åtgärda inom två månader, varpå det sker 

en ny efterbesiktning. Protokoll upprättas och ska överlämnas till PL. 

 

6.3.2 Kvalitetssäkring och återredovisning av projekten? 

Projekten kvalitetssäkras enbart genom att man följer projektstyrningsmodel-

len PSM. Ingen intern granskning av arbetet utförs. Man anser att modellen är 

välstrukturerad och innehåller de moment som krävs för att säkerställa en 

god kvalitet. Enbart upphandlingsunderlag prövas genom en kollegial gransk-

ning. Tekniska kontoret saknar ett elektroniskt projektstyrningssystem. 

 

Dokumentation av projektet sker oftast i pappersformat enligt modellens 

struktur (innehållsförteckning). Projektdokumentation utförs av respektive 

PL och förvaras på dess kontorsrum. Förvaltningsledningen har uttalat att 

samtliga projekt ska dokumenteras i en särskild datakatalog O:/ på kommu-

nens intranät.  
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Vid en närmare kontroll om efterlevnaden av ledningens önskemål kunde 

konstateras att endast 7 projekt låg upplagda på O:/. Samtliga saknade den 

förutbestämda katalogstruktur som framgår av bilden.  

 

Det är önskvärt om Tekniska kontoret ser över hur dokumentationen av pro-

jekten går till. Ambitionen med katalogstrukturen är bra och nödvändig för att 

erfarenheter och uppföljningar ska kunna delas med andra projektledare, av-

delningschefer och förvaltningsledning. Dock ger den för vida möjligheter att 

frångå strukturen. 

 

Iakttagelser – Fallstudien Drottninggatan 

En särskild fallstudie av ett projekt har legat till grund för dessa iakttagelser. 

Projektet benämns Drottninggatan och är egentligen en förlängning av ett 

annat projektarbete utfört vid Centralplan. En upphandling av entreprenör 

har skett av Centralplan där arbetet på Drottninggatan omprioriterades och 

belades med option. Vid upphandlingen av Centralplan inkom tre anbud, varav 

två entreprenörer valde att avstå. Att två av totalt tre lämnade anbudsgivare 

avstår från att lämna offert har inte ifrågasatts av PL i detta fall. Vanligen ut-

förs rimlighetsbedömning jämfört med tidigare anbud innan man förkastar 

anbuden och gör om en upphandling. 

 

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur offentliga organisationer ska 

genomföra upphandlingar av varor och tjänster (klassiska lagen). Syftet med 

lagen är att bl.a. att leverantörer ska behandlas lika och transparent. Implicit 

gäller detta även leverantörerna. 

 

Man bör starkt överväga om en upphandling ska genomföras om det enbart 

finns ett anbud att ta ställning till. Även här saknas riktlinjer från nämnden om 
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vilka kriterier som ska ingå i förfrågningsunderlaget om när man får förkasta 

lämnade anbud och börja om med nya kravspecifikationer. På kort sikt kan 

detta medföra fördyringar genom att projektet kanske skjuts fram något samt 

extra administrativa kostnader. Vinsten ligger däremot i utvärderingen av 

anbuden genom att anbudsgivarna förmodligen blir fler och produktleveran-

serna varierande. 

 

Projektet startade med ett uppstartsmöte i början av oktober 2008 och avslu-

tades i samband med slutbesiktning i maj 2009. På grund av anmärkningar om 

fel har entreprenören två månader på sig att åtgärda dessa. Förs därefter 

genomförs en slutlig utvärdering under hösten 2009. 

 

Dokumentationen av projektet Drottninggatan är bristfällig. Byggmöten har 

enligt en lista Revisionskontoret fått tagit del av genomförts vid fem tillfällen 

förlagt över fyra månader. Det saknas protokoll från samtliga fem byggmöten 

som avser Drottninggatan. Det har också kommit till vår kännedom att all do-

kumentation avseende Centralplan (förutom projekteringsutredningen) har 

kommit bort. Inga uppgifter finns heller i Tekniska kontorets diarium som 

handlar om handläggningen och dokumentation av handlingar avseende Cen-

tralplan. Förvaltningschefen är informerad om detta och kommer att utreda 

orsaken till varför dokumentationen saknas. 

 

Den ekonomiska uppföljningen bör också förbättras. I samband med att pro-

jektet startade avstod man från att i ekonomisystemet skapa ett unikt pro-

jektnummer som redovisningen av projektet kan föras mot. Enligt Tekniska 

kontorets projektstyrningsmodell ska projektnummer öppnas för redovisning 

när direktiv eller projektbeskrivning godkänts, vilket innebär att projektet 

tillåts disponera anslag ur budgetramen. Projektet har redovisats mot ett kon-

to för Centrumupprustning. Efter analys av detta konto kan konstateras att det 

fungerar som ett ”samlingskonto” då även andra kostnader redovisats där. 

Detta förfarande försvårar uppföljningen av projektet, vilket också har bekräf-

tats. Ekonomisk avräkning och avstämning mot kalkyl ska ske under hösten 

2009. Enligt PSM och delegation är det PL som har det ekonomiska ansvaret 

för projektet vilket omfattar budgetering, uppföljning och prognoser. 

 

Projektet Drottninggatan hade från början och efter indexuppräkning budget 

om ca 1 mnkr. Beslut har fattats om tilläggsuppdrag för cykelpollare, mark-

plattor och matning för märkvärme (inför fortsättning av återstoden av Drott-
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ninggatan). Enligt uppgift omfattar detta en tilläggskostnad på 300-400 tkr. 

Vid granskning av projektets kostnader framgår att ackumulerade kostnader 

uppgår till ca 1,6 mnkr. Vintertillägg är en del av förklaringen till fördyringen 

och motsvarar ca 110 tkr. Detta tillägg hade kunnat undvikas om projektstart 

planerats till en annan del av året. 

 

6.4 Genomförs utvärdering av projekten? 

Projektstyrningsmodellen reglerar tydligt hur utvärdering av ett projekt ska 

gå till. Som stöd till processen finns en utvärderingsmall i PSM. Om punkterna 

i mallen används är det tillräckligt för att avgöra om projektet har varit fram-

gångsrikt eller inte.  

 

Enligt uppgift förekommer det utvärderingar. I sådana fall bjuder man in 

samtliga projektdeltagare och diskuterar utifrån mallens punkter om vad som 

varit bra eller dåligt. 

 

Utvärdering är ett moment i projektstyrningen som inte kan uteslutas. För att 

vi ska lära oss av våra erfarenheter är det nödvändigt med projektutvärdering. 

Tekniska kontoret uppmanas att se över sina rutiner för projektutvärdering. 

 

6.4.1 Har projektets slutrapport bilagts nämnden? 

Återredovisning av projekten sker till förvaltningsledningen 3 – 4 ggr per år. 

Samtliga projektledare återredovisar respektive projekt till AC. Oftast sker 

detta i samband med fördyringar eller när regelverk förändras. 

 

Har hitintills inte funnit några uppgifter om ifall nämnden fått tagit del av någ-

ra rapporter från projekt med årsanslag. 

 

 

 

Camilla Karlsson 

Certifierad kommunal revisor 



 BILAGA A

SAMRÅDSEXEMPLAR_07-05-25 .doc 

TEKNISKA KONTORETS PROJEKTFLÖDE 

2. PROJEKTSTARTS-
 SKEDE 

3 o 4 PLANERINGS-
 SKEDET 

5. GENOMFÖRANDE
 SKEDET 

1:1 Förankring av iden 
Förundersökning /
Förstudie

1:2 Direktiv

2:1 Program/
 Projektbeskrivning 
2:2 Projektplan 
2:3 Prel. ekonomisk
 bedömning.

3:1 Detaljplaneskede.
(Handläggs av Bygg & 

 Miljö) 

5:1 Startmöte.

5:2 Byggmöten.

6 SLUTANMÄLAN

1. IDE SKEDET

5:3 Slutbesiktning.

6:1 Projekt-
 genomgång. 

IDE BANK 

7 UTVÄRDERING
*)

4:1 Projekteringsskede. 
4:2 Upphandling
4:3 Projektets Ekonomi 
4:4 Fastighetsbildning
4:5 Genomförandeavtal

*)
Utvärdering skall alltid göras även om projektet avbryts 

Handlingar som skall arkiveras i olika skeden framgår av 
innehållsförteckningen till projektpärmen 
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