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Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
Dnr Mbn 2019-597 KON 

Granskning av investeringar och finansiering kopplade till projektet 
Barkarbystaden – yttrande till kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 
 
1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av investeringar och finansiering 
godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen. 
 
 
Ärendet i korthet 

Kommunrevisionen har med stöd av konsulter granskat projektet Barkarbystaden 
samt investeringar och finansiering kopplade till projektet. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018.  
 
Revisorerna lämnar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendationer i 
syfte att ytterligare stärka styrningen och uppföljningen vad det gäller utbyggnaden 
av Barkarbystaden.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om 
granskning av investeringar och finansiering godkänns och överlämnas som svar till 
kommunrevisionen. 
 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-28 
2. Granskningsrapport – granskning av investeringar och finansiering 
3. Granskning av investeringar och finansiering kopplade till projektet 

Barkarbystaden – yttrande till kommunrevisionen, 2019-08-27  
 
Bakgrund 

Kommunrevisionen har låtit granska projektet Barkarbystaden samt investeringar 
och finansiering kopplad till projektet. Syftet har varit att belysa och bedöma 
kommunens styrning och uppföljning av utbyggnaden av Barkarbystaden. 
Granskningen riktar sig främst till kommunstyrelsen, men har även ställts till miljö- 
och bygglovsnämnden.  
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Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i revisionens rekommendationer och de 
bedömningar som framförs. I kommunen pågår det kontinuerligt ett arbete med att 
utveckla styrning, ledning och rapportering av projektet Barkarbystaden. Projektet 
följer konjunkturens och marknadens utveckling på flera olika sätt, vilket framgår av 
yttrandet. Det finns även ett antal befintliga rutiner framtagna för översyn av 
kalkyler, tidsplaner och riskanalyser. Frågor gällande trafik, vatten och miljö ingår i 
ordinarie kalkylarbete. Ett mer detaljerat system för månadsvis statusrapportering har 
införts. Vidare pågår ett arbete med att implementera Hypergene inom området 
projektstyrning och projektuppföljning.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 
barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora, både i positiv och negativ riktning, 
beroende på hur projektet Barkarbystaden styrs, leds och följs upp. Själva 
marknadsutvecklingen ligger dock utanför projektledningens kontroll.  
 
 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om 
granskning av investeringar och finansiering godkänns och överlämnas som svar till 
kommunrevisionen. 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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