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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur investeringsprojekt
Bergalyckans förskola har hanterats utifrån olika perspektiv. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringsprojekt
Bergalyckan inte kan anses ha genomförts på ett tillfredsställande sätt. Brister finns i
såväl det operativa genomförandet som på övergripande styrnings- och ledningsnivå.
Nedan sammanfattar vi bristerna som samtidigt bör ses som tydliga rekommendationer
inför kommande projekt:
•

I kommunens regler för investeringsprocessen saknar vi en viktig fas nämligen
förvaltningsfasen. I denna fas finns väsentliga moment som kommunen
behöver bevaka för eget intresse såsom garantitid och garantifel. Fel behöver
dokumenteras och uppföljning behöver ske för att säkerställa att entreprenören
tar sitt ansvar för rättelse och åtgärd av garantifelen. Fastighetsavdelningen
arbetar med ovan frågor i förvaltningsfasen men vi bedömer att det behöver
tydliggöras i reglerna för investeringsprocessen.

•

Att endast få in ett anbud som vida överstiger avsatt budget är en tydlig signal
att upphandlingen bör pausas och att andra alternativ bör övervägas på kort
sikt.

•

Förhandlingen med entreprenören i projektet ledde till svårigheter i samarbetet
och i den efterföljande processen och byggkontrollen. Förfarandet i aktuellt
projekt bör ses som en lärdom i hur processen inte ska gå till.

•

Ombudgeteringar mellan projekt som inte hör ihop samtidigt som godkännande
från fullmäktige saknas är en tydlig brist.

•

Vi bedömer att tillgång till information löpande under projekttiden är avgörande
för att nämnden ska kunna utöva den insyn och kontroll som nämnden har
ansvar för enligt sitt reglemente. Vi anser därför att den information som ges till
referensgruppen i större byggprojekt även bör komma tekniska nämnden
tillgodo. Frågor, olika former av uppdrag, krav på återrapportering med
anledning av denna information bör återges i protokoll för att nämndens
ledamöter ska kunna påvisa sin styrfunktion.

•

Utveckling av byggmötesprotokoll behöver ske. Vi menar att det borde finnas
en bättre ekonomisk uppföljning både vad gäller projektet som helhet men
också ekonomisk information löpande om ÄTA. Byggmötesprotokollen behöver
justeras av behörigt ombud från entreprenören då detta har relativt stor juridisk
betydelse vid en eventuell tvist.

•

Beträffande ÄTA bör rutin finns som innebär att dessa finns redovisade på ett
samlat och strukturerat sätt samt vad de innebär i kostnad. Samtliga ÄTA bör
2
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redovisas, d.v.s. inte enbart de som godkänns. En nekad ÄTA som finns
dokumenterad och bekräftad av entreprenören visar på god ordning i
byggledning.
•

När det gäller rutiner för hantering av avvikelser under garantitiden är detta
också av central betydelse. I projektet Bergalyckan har det inte funnits rutiner
som säkerställer denna hantering fullt ut. Vi noterar dock att rutinerna är under
översyn och förändringar kommer vidtas som innebär att hanteringen inte blir
lika personberoende och sårbar som varit fallet. Andra noteringar vi gör kring
hantering av garantifel är att beställaren behöver hitta mer effektiva system
(tydligare reglering i avtal, vite, eget avhjälpande mot fakturering mm) för att se
till att fel avhjälps inom rimlig tid.
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Inledning/bakgrund och revisionsfrågor
Revisorerna har i sin revisionsplanering och risk- och väsentlighetsanalys inför 2020
identifierat behov av att klargöra hur investeringsprojekt har hanterats utifrån olika
perspektiv. Ett aktuellt och större investeringsprojekt är Bergalyckans förskola i Lagan
som färdigställdes under 2020.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida tekniska nämnden,
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har haft en tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll över processen.
Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen:
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•

Hur var ansvarsfördelningen i inledningsskedet (behovsanalys och beställning)?

•

Vilka inledande och eventuella reviderade kostnadsberäkningar (förstudier) för
projektet har presenterats för politiken och vilken budget avsattes till projektet?

•

Hur var beslutsprocessen och vilka eventuella omprioriteringar gjordes under
investeringsprocessen?

•

Hur har entreprenörerna upphandlats?

•

Vilken roll har politiken haft vad gäller "godkännandet" av omprioriteringar och
kostnadsöverskridanden enligt ovan?

•

Vilket samspel och ansvarsfördelning fanns mellan förvaltning - nämnd kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ärendet?

•

Har den slutliga kostnadsberäkningen för projektet presenterats för politiken?

•

Vilka förklaringar finns till de ekonomiska avvikelserna?

•

Vilken ”kontrollapparat” har kommunen haft i projektet (Byggmöten mm)?

•

Vem har bevakat kommunens intressen i ÄTA-anspråk och har arbetssätt och
rutiner varit tillfyllest kring denna hantering?

•

Vilka beslut har politiken fattat med anledning av redovisade utfall och
avvikelser?

®

Har slutbesiktning (anmärkningar, rättelser och reglering) genomförts och med
vilket resultat?

Avgränsning, metod och revisionskriterier
Granskningen avser tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Eftersom projektet och granskningsmaterialet är omfattande kan det uppstå specifika
frågeställningar under arbetets gång som är svåra att identifiera vid författande av
denna projektplan.
4
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Granskningen består till stor del av dokumentgranskning och analys. Avstämningar och
kontroller sker med berörda tjänstemän och politiker i kommunen.
Revisionskriterier utgörs av kommunallagen och interna regelverk och policys/beslut
från kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av Fastighetschef, lokalstrateg och projektledare för
investeringsprojektet.

4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunens regler och riktlinjer för investeringar
Generella riktlinjer vid lokalanskaffning
I kommunfullmäktiges verksamhetsplan för lokaler, fastställd 2018-02-26, framgår både
generella och särskilda riktlinjer vid lokalanskaffning. Följande generella riktlinjer gäller:
•

Vid nybyggnation ska reduktion av livscykelkostnaden eftersträvas. Den lösning
som för kommunen totalt sett medför lägst driftskostnad (inkl. kapitalkostnad)
ska väljas förutsatt att lösningen är förenlig med övriga lagstadgade krav inom
verksamheten.

•

Samtliga nya byggnader ska förses med solceller eller annan anläggning för att
fånga solenergi (gäller byggnader med energibehov överstigande 5000 kwh/år).

•

Nybyggnation ska planeras i samråd med berörda nämnder och organisationer
inom hela kommunen.

•

Nybyggnation ska planeras med fokus på energieffektivitet.

•

Nybyggnation ska planeras i samråd med verksamhetens personal och
genomföras med fokus på flexibla och hållbara lösningar, giftfri miljö och
trafiksäkra lösningar.

•

Samutnyttjande av lokalresurser ska eftersträvas för samtliga verksamheter.

Särskilda riktlinjer för förskolelokaler
Förförskolan finns i verksamhetsplanen angett särskilda riktlinjer1 som ska gälla.
Några av dessa riktlinjer är:
•

Utökning och reduktion av förskoleplatser ska följa kommunens officiella
befolkningsprognos och beräknad efterfrågan.

•

Inom varje ort eftersträvas cirka 5 % total överkapacitet utöver beräknad
efterfrågan i tätorten och motsvarande 10 % i övriga orter.

1 Dessa riktlinjer var inte antagna vid planeringen av Bergalyckan utan antogs 2018.
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•

Vid nybyggnation ska storlek på verksamhetslokal dimensioneras enligt
riktvärden 11 m2 (bruttoarea) per barn.

•

Vid byggnation ska frilekyta utomhus dimensioneras enligt Boverkets
rekommendation 40 m2 per barn.

•

Vid om- eller nybyggnation ska minst en avdelning i varje förskola förberedas
för förhöjd tillgänglighetsnivå.

•

Förskolor, eller förskolor i kombination med skola, med 90 barn eller flera ska
utrustas med, eller ha tillgång till, tillagningskök.

Regler Investeringsprocess
Under 2019 har en ny process för investeringar arbetats fram. Arbetet har skett genom
en grupp bestående av representanter från förvaltningarna (ekonomer, lokalstrateg,
ekonomichef och fastighetschef). De nya riktlinjerna har förankrats genom att samtliga
förvaltningar fått möjlighet att yttra sig över desamma.
När det gäller investeringsprojekt Bergalyckan har de tidigare reglerna gällt varför det
är dessa som, i utvalda delar, återges nedan. Namnen på de olika faserna är liknande i
nuvarande investeringsprocess, men i övrigt uppges processen blivit tydligare när det
gäller avslut av varje fas med tillhörande politiskt beslut samt ett större fokus på de
inledande faserna där projektets omfattning m.m. fastställs.
Fas 1: Idéfas: Idébeskrivning ska utgöra underlag till beslut om att påbörja förstudie.
Syftet med idéfasen är att översiktligt beskriva själva investeringen och det kommande
arbetet med förstudien. Den förvaltning som driver verksamheten ska göra
idébeskrivningen. Medel förförstudien anslås av verksamhetsdrivande nämnd ur
driftsbudget.
Fas 2: Förstudiefas: Behovet av lokaler redovisas inkl. de ekonomiska
konsekvenserna av projektet ska bedömas. Av förstudien ska bland annat framgå:
problembeskrivning av verksamheten i nuläget, beskrivning av funktionskrav och
volymer, projekttidplan och förslag på ledningsgrupp för projektet, preliminär
investeringskalkyl och driftkostnadskalkyl.
Nämnd ansvarar för förstudien och förvaltningschefen ansvarar för återrapportering till
nämnden. Förstudien utförs av de tjänstepersoner som anses behövas och vid behov
tas hjälp av externa konsulter.
Verksamhetsnämnd och därefter kommunstyrelsen godkänner förstudien.
Fas 3: Programfasen: Syftet med denna fas är att beskriva beställarens olika
funktionskrav, förutsättningar, villkor mm, tekniska specifikationer etc. Utöver detta ska
det finnas investeringskalkyl och driftskostnadskalkyl.
Arbetet i fas 3 utförs av verksamhetsnämnd i samverkan med handläggare på tekniska
kontoret som ansvarar för genomförandet av programmet.
I programfasen ska det också finnas en ledningsgrupp för projektet som leds av
handläggare på tekniska kontoret, alternativt extern projektledare.
6
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Nämnden godkänner programmet och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
beslutar om projektering och genomförande av projektet och anslår medel i
investeringsbudget.
Fas 4: Projekteringsfas: fasen syftar till att ta fram mer detaljerade handlingar och
förfrågningsunderlag inför upphandling.
I detta skede äger tekniska kontoret projektet. Nämndens representant i
ledningsgruppen återrapporterar till nämnd.
Tekniska kontoret fattar beslut om förfrågningsunderlag och upphandlingskontrakt.
Nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar eventuella beslut om
programförändringar. Om budgeten behöver utvidgas på grund av fel i ursprungskalkyl
ansvarar tekniska för en framställan om mer medel.
I den nya investeringsprocessen tar tekniska förvaltningen över projektet redan i
förstudiefasen.
Fas 5: Genomförandefas: Projektet genomförs och ekonomisk rapportering sker
löpande under hela genomförandefasen. Ombudgeteringar eller utökning av budget
sker enligt reglerna i fas 4.
Utöver de regler som anges i genomförandefasen finns även allmänt regler om att
byggledare ska utses, en eventuell anmälan till arbetsmiljöverket ska göras, ett tekniskt
samråd ska genomföras och miljö- och byggnadsnämnden ska ge startsbesked innan
byggnation påbörjas. Utförandefasen leder slutligen fram till en besiktning av färdig
byggnation och efter slutsamråd och slutbesked från miljö- och byggförvaltningen kan
byggnaden överlämnas till berörd förvaltning för ibruktagande.
Överlämnande sker även till ansvarig förvaltare och driftgrupp.
Fas 6: Projektavslut: En kortfattad rapport ska lämnas till berörd nämnd. Rapporten
ska innehålla en sammanfattning med fokus på vad som gick bra samt mindre bra i
projektet (planering, programarbete, upphandling, ekonomiska bedömningar etc.)
Tekniska kontoret ansvarar för överlämnande och slutrapportering av projektet.
Intervjuade framhåller att det numera finns en större respekt för de olika faserna och
efterlevnad av de olika beslutsstegen jämfört med tidigare år.

4.2

Inledande planering för byggnation Bergalyckan

4.2.1

Förstudier och kostnadsberäkningar
Beslut om att genomföra förstudien fattades av kommunstyrelsens tekniska utskott
2012-09-18.
I sammanställning av idé- och förstudiefasen, daterad och undertecknad 2013-02-12
finns beskrivet de delar som enligt reglerna ovan ska finnas i förstudien. Nedan väljer
jag att redovisa vissa utvalda delar ur förstudien.
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Av förstudien framgår att 7 avdelningar planeras samt fritidsgård och
familjehemscentral.
Tidsplan uppskattas till byggstart 2015 och slutförande mitten av 2016.
Program- och projekteringsfas beräknas kunna påbörjas 2014 till en kostnad om 2
mnkr.
Preliminär investeringskalkyl bedömer investeringskostnaden till totalt 17 mnkr, exkl.
inventarier.
Berörda nämnder föreslår kommunstyrelsen att besluta om att fortsätta med projektet i
form av programfas och projektering och att detta arbete påbörjas 2013 med planerad
byggstart hösten 2014 och att medel avsätt till det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsens
beslutar 2013-04-09 att godkänna fortsättning på projektet och anslår 2,3 mnkr till
program- och projekteringsfasen.
Särskilt beslut i eller efter programfasen finns inte utan beslut lyftes direkt till KS och
KF i samband med att tilläggsäskande begärdes i november 2017.
Uppgift om uppdaterad kalkyl i programfasen är oklar. När projektledaren tog över efter
programfasen fanns enligt uppgift en budget på 36 mnkr.
I investeringsredovisning (bokslut 2017) framgår att budget för investeringen är
22,4 mnkr. Den justerade budgeten blev efter tilläggsanslag 54,5 mnkr (bokslut 2018).
Vid tidpunkt för denna granskning är den sammanlagda investeringsutgiften 52 mnkr.
Intervjuade framhåller att kalkylberäkningar vid investeringar utgår från vissa
ingångsvärden (riktvärden) såsom yta (inne och ute) och energieffektivitet. Likaså finns
enhetliga standarder för vissa delar vid en byggnation såsom för brand, larm,
ventilation etc. Planlösningarna är också till stor del likvärdiga vid byggnation av tex
förskolor. Enligt uppgift anlitar alltid kommunen arkitekt och använder sig inte av
konceptet standardhus.
Från beslut om att gå vidare med programfasen till beslut om medel och
avtalsskrivande förflyter 4,5 år. Intervjuade framhåller att förklaringen till denna långa
tidsutdräkt är att projektet i många olika delar var omdiskuterat. Bland annat
diskuterades antalet avdelningar, renovering eller ej renovering, omfattning av projektet
i största allmänhet. Utöver detta fanns också en osäkerhet kring
befolkningsutvecklingen och vid denna tidpunkt stängdes enligt uppgift vissa förskolor
ner i Ljungby.

4.2.2

Bedömning
I tidigare och nuvarande investeringsprocess saknar vi beskrivning av förvaltningsfas
kopplat till investeringen. I denna fas löper garantitiden som vi bedömer av stor vikt att
dokumentera. Såväl fastighetskunnig som verksamheternas observationer behöver
sammanställas. Det är också av stor vikt att någon från kommunen bevakar
kommunens intressen av att fel åtgärdas i tid och utan kostnad om det är garantifel.
Likaså behöver en garantibesiktning utföras innan garantitiden löpt ut som kan ligga till
grund för reklamationer till entreprenörerna. Sammantaget anser vi därför att det i
8
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nuvarande regler för investeringsprocessen bör tillföras regler om förvaltningsfasen
även om de finns i med naturligt i den befintliga förvaltningsprocessen.
Skillnaderna mellan första kalkyl och slutsumma är mycket stora. Förklaringar till dessa
redogörs för i avsnitt nedan.

Organisation och ansvarsfördelning i projekt Bergalyckan
I förstudiefasen utsågs en ledningsgrupp bestående av projektledare från tekniska
kontoret samt representant från kultur- och fritidsförvaltningen respektive barn- och
utbildningsförvaltningen.
Under byggnationens gång är det tekniska förvaltningen som representerar kommunen
som beställare och det utses ett ombud samt byggledare.
Med anledning av godkännandet av utökning av investeringsbudget i projektet
behandlades frågan av införandet av en styrgrupp i kommunstyrelsens arbetsutskott.
En styrgrupp har funnits för projektet Bergalyckan. Anteckningar finns från dessa
möten vid tre tillfällen (25/5 2018, 2/10 2018 samt 16/9 2019). Representanter från
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt
tjänstepersoner har deltagit i dessa möten. Vid mötena har projektledaren informerat
om pågående arbeten, tidsplan och ekonomi. På mötet i maj 2018 informeras
styrgruppen om den förhandling som skett med entreprenören om besparingskrav på 4
mnkr i projektet.
Intervjuade framhåller att fastighetsavdelningen i dagsläget har en bra och tillräcklig
bemanning vad gäller bygg- och projektledarkompetens. Utöver funktioner i egen regi
finns upphandlade konsulter som anlitas som byggledare och kontrollansvariga. Egna
fastighetsförvaltare finns för olika områden och deras uppgift anses mycket viktig i att
”fånga upp” uppgifter såsom avvikelser i byggnader och fastigheter (se vidare om detta
i avsnitt nedan).

Upphandling av entreprenör, förhandling och omprioriteringar
De vanligaste formerna av entreprenader är utförandeentreprenad och
totalentreprenad. Vid en utförandeentreprenad svarar beställaren för projektering och
entreprenören för utförandet. Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören även för
projektering.
Upphandlingen av Bergalyckans förskola gjordes som en totalentreprenad och avsåg
nybyggnation av 8 förskoleavdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad som ska
inrymma 2 förskoleavdelningar, familjecentral samt personalutrymmen. Entreprenaden
omfattar även utemiljö samt parkering.
Upphandlingen resulterade i att endast ett anbud inkom. Det totala anbudspriset
uppgick till 49 837 000 kronor. Lagans Byggnads AB utsågs till totalentreprenör.
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Intervjuade framhåller att det fördes diskussioner om upphandlingen skulle göras om
och skjutas på framtiden. Det fanns enligt uppgift möjlighet att ha/anordna tillfälliga
lokaler för barnen en kortare tid.
Anbudssumman översteg vida den budget som fanns avsatt och för att kunna gå
vidare baserat på utförd upphandling behöver en utökning av investeringsbudgeten ske
med 17 mnkr. Utöver budgetutökning gav kommunstyrelsen tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram besparingsåtgärder. Tekniska förvaltningen fick in förslag från
entreprenören motsvarande 5 mnkr men godkände endast 4 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att tilldela tekniska nämnden ytterligare
investeringsmedel om 17 mnkr för genomförandet.
Av handlingar framgår att två förhandlingsmöten ägde rum den 11 respektive den 17
oktober 2017. Närvarande vid dessa möten var tjänstepersoner från tekniska kontoret
samt entreprenören. Resultatet av förhandlingarna finns dokumenterat och i detta listas
26 punkter som utgår ur entreprenaden. Punkterna är alltifrån marginella2 till ganska
väsentliga3 utebliva insatser i entreprenaden. Med denna minskning uppgår
anbudssumman till 45 837 000 kronor.
Avtal tecknas därmed med nya förutsättningar.
Vid förhandlingen fanns inte representanter för barn- och
utbildningsnämnden/förvaltningen närvarande och förankring av
effekterna/konsekvenserna av besparingsförslagen fanns därmed inte heller vid
förhandlingstillfället.
De aktuella förslagen mottogs inte på ett bra sätt av barn- och utbildningsförvaltningen
som menade att både inlärningsmiljö och arbetsmiljö skulle påverkas negativt.
Förskolechefen har även i en egen skrivelse, 2018-03-13, till förvaltningen påtalat
risker med de föreslagna besparingarna som hen menar framförallt skulle vara
negativa när det gäller ljud och ljus i förskolemiljön.
Intervjuade framhåller att det fanns upprörda känslor från verksamheterna. Enligt
intervjuade fanns också ett stort mått av självkritik från politikerna kring hur förhandling
och förankring skedde. Enligt intervjuade finns denna erfarenhet med som en lärdom
för efterföljande projekt.
Under april-maj 2018 diskuterades i styrgruppsmöten möjligheterna att både
genomföra besparingar men samtidigt ta hänsyn till verksamhetens önskemål.
Resultatet av dessa samtal slutar i att åtgärder avseende innemiljö förs tillbaka in i
projektet till en bedömd kostnad på 971 tkr. Likaså förs en kostnad om 181 tkr tillbaka
till projektet för gummiasfalt. Totalt 1 152 tkr. Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-14
att den återförda kostnaden ska genomföras genom ombudgetering från projekt
Hjortsbergsskolan.

2 Exempel: Dörrkarmar, lister och foder giras ej, platsbyggd bokhylla tas bort, annat fabrikat på
stolpbelysning utvändigt mm.
3 Exempel: Ta bort invändig träpanel på väggarna, hela tillbyggnaden utföres i Ljudklass B istället för A,
50% av invändiga träglaspartier tas bort och ersätts med vägg, 50 % av helglasade innerdörrar tas bort.
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När det gäller ombudgeteringen fanns enligt intervjuade ingen logik i att föra över
pengar från Hjortsbergsskolan mer än att det fanns budgetutrymme från detta projekt.
Intervjuade ser upplägget som en märklig lösning. Ombudgeteringen har inte godkänts
av kommunfullmäktige och intervjuade framhåller att liknande ombudgeteringar mellan
projekt inte görs längre.
4.3.1.1

Bedömning
Att få in endast ett anbud som vida överstiger den budget som avsatts för ett projekt är
enligt vår uppfattning en fingervisning om att processen bör pausas. Vad vi förstått
fanns alternativ att avvakta byggnationen varför antagande av anbud får anses
olyckligt.
Processen som beskrivs ovan kring hur förhandlingen gått tillväga med entreprenören
bör ses som en viktig lärdom i hur en process av detta slag inte ska genomföras.
Förhandlingen leder till samarbetssvårigheter i genomförandet av byggnation och
minskar kommunens möjligheter till en väl fungerande byggkontroll och öppnar därmed
också för en stor mängd diskussioner om ÄTA mm (se vidare nedan angående ÄTA).
Ombudgetering av medel från ett projekt till ett annat innebär att kommunfullmäktiges
investeringsbeslut om budget inte efterlevs vilket är en allvarlig brist eftersom de ramar
som satts sätts ur spel. Vi bedömer att processen inte varit tillfyllest.

4.3.2

Styrning av projektet från tekniska nämnden
Ett investeringsprojekt förutsätter att kommunfullmäktige beslutat om en
investeringsbudget. Beslutet av investeringsbudget är resultatet av budgetprocessen
och investeringsbudget tas rullande 3 år fram i tiden. När ett enskilt projekt ska startas
är det tekniska nämnden som tar beslut om igångsättning och deltar i budgetprocessen
genom att äska investeringsmedel.
Under genomförandet är det tekniska nämnden som ansvarar för projektet.
Av nämndens protokoll framgår dagordningspunkt ”projektstatus fastighet” där
information ges om pågående projekt. Av protokollen går inte utläsa vilken information
som ges eller mer detaljerad information om exempelvis ekonomi.
Enligt uppgift får dock nämnden efter varje kvartal redovisat prognos för helåret. I
prognosen finns investeringsprojekten redovisade avseende totalbudget, hittills
upparbetade kostnader samt förväntat utfall för helåret för projektet.
Förutom de protokoll där tekniska nämnden föreslår att projektet Bergalyckan tillförs
mer investeringsmedel kan vi inte utläsa ur något protokoll att tekniska nämnden i sin
helhet får någon detaljerad redovisning om projekt Bergalyckan. Vid
granskningstillfället framkommer att detta är ändrat inför framtida projekt. Enligt uppgift
har dock tekniska nämnden fått information som inte syns av protokollen. Exempelvis
har nämnden i januari 2018 respektive 2019 fått redogörelse och presenterat vad varje
avdelning inom förvaltningen åstadkommit under föregående år. Beträffande det
aktuella projektet har enligt uppgift nämnden vid dessa tillfällen fått information om
rivningen av Laganskolan och investeringsprojekt Bergalyckan.
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Intervjuade framhåller att rapportering om projektstatus i byggnationer huvudsakligen
sker i referensgruppsmöten där samtliga projekt rapporteras t.ex. avvikelser eller
frågor. Kommunalråd och berörda nämndspresidier är närvarande i referensgruppen. I
gruppen fattas inga formella beslut då denna grupp inte är ett formellt beslutsorgan.
Vid behov hänskjuts därför eventuella behov av beslut till berörd nämnd. Intervjuade
menar att rapporteringen till den nämnd som är ansvarig för projekten, d.v.s.
huvudsakligen tekniska nämnden borde få motsvarande information. I största
allmänhet anser dock intervjuade att det finns en god och bra dialog och diskussion
med nämnden. I de nuvarande investeringsreglerna är det tekniska nämnden som
äskar investeringsmedel och inte som tidigare verksamhetsnämnden.
4.3.2.1

Bedömning
I granskningen kan vi konstatera att projekt Bergalyckan inte rapporterats om i
nämndens protokoll. Vi finner det naturligt att ansvarig nämnd förtecknar pågående
byggprojekt och stora investeringar och redovisar dessa transparent i protokoll. Det är i
protokoll nämndens ledamöter kan påvisa spårbarhet i sin styrfunktion. Vi anser därför
att den information som ges till referensgruppen i större byggprojekt även bör komma
tekniska nämnden tillgodo.
Vi bedömer att tillgång till information löpande under projekttiden är avgörande för att
nämnden ska kunna utöva den insyn och kontroll som nämnden har ansvar för enligt
sitt reglemente. Frågor, olika former av uppdrag, krav på återrapportering med
anledning av denna information bör återges i protokoll för att nämndens ledamöter ska
kunna påvisa sin styrfunktion.
Vi ser dock positivt på att denna rutin enligt uppgift nu är införd och att tekniska
nämnden därmed får information under projekttiden.

4.3.3

Projektorganisation och kontroll av projektet under genomförandet
I kontraktet regleras huvudsakligen ansvar och formalia mellan beställare och
entreprenör. Allt går inte att förutse vid en upphandling och ÄTA (ändring, tillägg- och
avdragsarbeten) förekommer alltid i större projekt.
Det anbud som Ljungby kommun har fått in är i fast pris. Trots detta kan kostnaderna
gå upp eller ner på grund av ändringar, tillägg eller avdrag (s.k. ÄTA-arbeten) i
utförandet under projektets gång. Det kan bero på att kommunen beslutar om ändrad
utformning eller på saker som inte kunde förutses vid anbudstillfället.
Mindre sådana ÄTA-arbeten beslutas och hanteras av kommunens byggprojektledare
på byggmötena utan att lyftas politiskt. Om projektbudgeten befaras överskridas lyfts
frågan i första hand till tekniska nämnden.
För att både beställare och utförare ska kunna känna sig trygga i sina respektive roller
handlar det om att löpande genomföra byggmöten och ömsesidigt bekräfta och
dokumentera det som uppstår under byggnationen. För dessa möten förs protokoll.

12
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Regler om byggmöten finns i såväl AB 04 som i ABT 064. Normalt är parterna skyldiga
att delta vid byggmötena och varje part ska företrädas av en behörig person. Det är
beställaren som för protokoll vilket ska justeras av entreprenören. Detta innebär att
entreprenören i god tid före nästa byggmöte får ta del av byggmötesprotokollet för att
kunna läsa igenom och komma med eventuella invändningar.
Anteckningar i byggmötesprotokoll kan komma att utgöra en viktig och avgörande
bevisning vid en eventuell tvist mellan parterna. Det är inte ovanligt att parter har olika
uppfattning om vad som har bestämts och ofta är det stora belopp som står på spel.
I projektet Bergalyckan har byggmötesprotokoll förts. Möten har hållits ungefär varje
månad under byggtiden. I byggmötesprotokollen finns en stående punkt om ekonomi
och ÄTA samt tidsplan för projektet mm.
Av byggmötesprotokollen framgår ombud för beställaren samt byggledare från BSV
(BSV arkitekter och ingenjörer AB).
Protokollen justeras inte med namnteckning från entreprenörens ombud utan
föregående anteckningar godkänns på nästkommande möte där eventuella
justeringar/tillägg noteras. Protokollen är kortfattade.
Redan vid första byggmötet 2018-05-24 noteras i protokollet att ÄTA tom nr 24
föreligger. Det framgår inte av protokollet vilka ÄTA som avses eller om dessa
godkänts eller avvisats.
På möte 2018-08-15 framgår att ÄTA t.o.m. nr 33 föreligger. Inga övriga noteringar
eller kommentarer kring detta.
På byggmöte 2018-11-14 noteras i protokollet att ÄTA t.o.m. nr 34 föreligger. Framgår
också att TE (totalentreprenör) uppdaterar ÄTA.
På nästa byggmöte 2018-12-12 finns noterat ÄTA t.o.m. nr 39 samt ett påpekande om
att TE uppdaterar.
På mötet 2019-02-20 är ÄTA fortfarande t.o.m. nr 39. Det finns en notering om att
ombud för TE blir påmind om uppdatering av ÄTA. Samma påminnelse finns noterad i
efterföljande protokoll. På mötet 2019-04-17 redovisas ÄTA t.o.m. nr 44.
Fortfarande vid mötet 2019-06-12 finns upptaget ÄTA t.o.m. nr 44. I
byggmötesprotokoll 2019-06-12 framgår att ombyggnationsdelen (etapp 2) påbörjats
och att beräknat färdigställande 2019-10-11 kan bli försenat på grund av rörledningar i
mark under byggnad. Preliminär bedömning är att november månad behövs för utökat
byggåtagande. Vid möte 2019-09-11 noteras att verksamheter kan påbörja inflyttning 9
december 2019.
På möte 2019-09-11 finns upptaget ÄTA t.o.m. nr 61. Nästkommande möte noteras
ÄTA nr 71.
Sista byggmötesprotokollet 2019-11-12 anger att slutbesiktning ombyggnad äger rum
2019-11-29. Vid detta tillfälle finns fortfarande 71 ÄTA samt notering ”pågående” i
protokollet. Det är oklart hur många ÄTA som finns således vid författandet av sista
4 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,anläggnings- och
installationsentreprenader.

13
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

byggmötesprotokollet eftersom noteringen ”pågående” kvarstår. Av den ÄTAförteckning vi fått del av framgår att det totala fakturerade beloppet för ÄTA uppgår till
3,2 mnkr.
Entreprenören har ansvar för sammanställning av ÄTA. Det är den sammanställningen
som beställaren efterfrågar en uppdatering på i samband med byggmötena då
entreprenören ej uppdaterat den.
4.3.3.1

Bedömning
Att hålla frekventa byggmöten under ett projekts gång är viktigt för att kunna ”stämma i
bäcken” om något skulle gå som det inte är planerat. Att på byggmötena stämma av
det ekonomiska läget och ÄTA-arbeten är lika viktigt. Vi anser att det vore en fördel om
information om hur det ekonomiska läget är i projektet noterades i
byggmötesprotokollen.
Genomgående saknas underskrift (justering av protokollen) av behörigt ombud från
entreprenören. Justering har juridisk betydelse (se 4.3.3 ovan) och detta förfarande bör
snarast införas som rutin i kommande projekt.
En iakttagelse som kan göras utifrån protokollen är att det inte finns några
kommentarer kring noterade ÄTA på ett samlat/strukturerat sätt, inte heller redovisning
av vad dessa innebär i kostnad!
Intervjuade framhåller att ÄTA begärts från entreprenören men som projektledaren
avvisat. Det har enligt uppgift förekommit många sådana diskussioner. Vår bedömning
är dock att detta borde dokumenteras, d.v.s. att det tydligt framgår av en komplett ÄTAförteckning vilka ÄTA som godkänts och vilka som avvisats. Detta blir också ett kvitto
på att beställaren faktiskt bedrivit kontroll och ifrågasatt vissa anspråk. Saknas denna
dokumentation så blir intrycket att beställaren godkänt allt vilket blir missvisande.
Sammantaget menar vi att bristerna är väsentliga när det gäller styrning och kontroll. Vi
noterar samtidigt att beställaren efterfrågat uppdatering av ÄTA-lista men inte fått det
inom den tid som kan begäras.
I samband med faktakontroll av föreliggande rapport framkommer att många av ovan
noterade brister är åtgärdade inför framtida projekt vilket är positivt.

4.3.4

Slutbesiktning och garantitid
En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. Det är av avgörande
betydelse att ansvariga bevakar beställarens intressen och att detta åtgärdas innan
garantitiden löper ut.
Enligt handlingarna i ärendet ska arbetena i sin helhet vara färdigställda för
slutbesiktning etappvis. Etapp 1 ska vara färdigställd förslutbesiktning 2019-03-01. I
etapp 1 ingår nybyggnation, parkering, asfalterad utemiljö, gångbana samt
lekutrustning.
Etapp 2 ska vara färdigställd förslutbesiktning 2019-07-31 men gärna 2019-05-31. I
denna etapp ingår ombyggnation samt planteringar.
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Vid förseningar finns det reglerat i AF-del i förfrågningsunderlaget att vite kan utgå. Vid
försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp
motsvarande 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka. I etapp 2 skedde
inflyttning i december 2019. Orsakerna till förseningen berodde på bristfälligt underlag5
från beställaren varför några anspråk inte riktades mot entreprenören.
Av besiktningsprotokoll daterat 2019-05-13 (bygg) framgår att besiktning utförts av
BSV arkitekter & ingenjörer AB6 (byggdelen och mark). Det totala antalet fel uppgår till
91 st. Felen är fördelade på olika kategorier exempelvis fel där entreprenören ansvarar
och fel där entreprenören inte ansvarar och då avhjälpande sker efter särskild
beställning av beställaren. Vissa fel kan leda till nedsättning av anbudssumma.
Av protokollet framgår att parterna är överens om att fel ska avhjälpas utan dröjsmål,
dock senast 30 dagar efter slutbesiktning.
Av protokoll för utförd brandskyddskontroll, daterad 2019-11-29, framgår brister i
brandskyddet. Samtliga fel ska åtgärdas under december månad 2019.
Av besiktningsprotokollet för köksdelen, 2019-05-13, finns totalt 12 fel varav
entreprenören ansvarar för avhjälpande av 10 fel. Felen ska enligt protokollet vara
avhjälpta 2019-05-21.
För entreprenaddelen ”El” framgår av slutbesiktningsprotokollet, 2019-05-13, att totalt
60 fel som åligger entreprenören att avhjälpa.
Efterbesiktningsprotokoll finns och signerat protokoll från 2020-01-08 intygar att det
inte kvarstår några brister gällande byggentreprenaden (se vidare angående hantering
av garantifel nedan).
Intervjuade framhåller att det har funnits svårigheter i att följa upp åtgärderna från
entreprenören. Felanmälningar kommer in från verksamhetsrepresentanter som
förmedlas till entreprenören via fastighetsförvaltaren i området.
Slutbesked
Slutbesked har fattats av miljö- och byggförvaltningen 2019-09-27. Beslut om
slutbesked innebär att de åtaganden som åligger byggherren är godkända och att
byggnaden får användas.
Garantitid
I byggmötesprotokoll 2019-06-12 finns notering om att garantitiden avtalas att börja
löpa 2019-06-15 för hela åtagandet. Vid denna tidpunkt har etapp 1 besiktigats men
etapp 2 endast påbörjats. Enligt intervjuade var anledningen till detta att få en och

5 Förseningarna i båda etapperna berodde enligt uppgift på bristfälligt underlag bland annat fanns brister i
utsättning av ledningar samt ledningar som behövde bytas och ny gjutning av golv som följd.
6 Utöver BSV finns andra företag som besiktigat andra delar i entreprenaden såsom Energikonsult AB,
EBL Elprojekt AB, FSD Malmö AB.
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samma tid för delprojekten samt en jämkning eftersom inflyttning blev tidigare än
planerat i nybyggnationsdelen.
Som beskrivit ovan i rapporten är hantering av garantianmärkningar av största vikt.
Normalt sett finns när byggnaden är överlämnad i förvaltningsskede en förvaltare som
har i uppdrag att föra vidare felanmälningar till projektledare på tekniska kontoret. I
verksamheten finns i sin tur utsedda representanter med mandat att felanmäla till
förvaltaren. Därefter förs felanmälningarna vidare till entreprenören.
I dagsläget listas enligt uppgift fel och avvikelser i Excel där förvaltaren kategoriserar
felen som garantifel eller ej. I granskningen framkommer att det i fortsättningen
kommer registreras i fastighetsavdelningens verksamhetsstöd Pythagoras som bättre
säkerställer att åtgärd vidtas med uppföljning och återkoppling. Genom denna
förändring säkerställs också att tillgången till informationen inte görs personberoende.
Uppfattningen är att felavhjälpandet av garantifel inte alltid skett så skyndsamt som
önskats. I entreprenaden har totalentreprenören enligt uppgift åtgärdat felen på ett
tillfredsställande sätt. Däremot har det funnits problem i att få underentreprenörerna att
åtgärda fel inom rimlig tid och vid tidpunkt för denna granskning finns två kvarvarande
fel som inte åtgärdats trots upprepade påtryckningar. Det framkommer också att krav
på åtgärdande tydligare kommer att regleras i kommande upphandlingar och avtal.
Exempel som nämns härvidlag är tydligare skrivningar kring vite och att beställaren
själv åtgärdar felen och fakturerar vidare till entreprenören.

4.3.4.1

Bedömning
Förseningar i projektet berodde på brister i program- och projekteringsfas. Att
undersöka ledningar och status på dessa inför en ny- och ombyggnation borde vara
väsentligt och lärdom av detta bör självfallet tas inför framtida projekt.
När det gäller rutiner för hantering av avvikelser under garantitiden är detta också av
central betydelse. I projektet Bergalyckan har det inte funnits rutiner som säkerställer
denna hantering fullt ut. Vi noterar dock att rutinerna är under översyn och förändringar
kommer vidtas som innebär att hanteringen inte blir lika personberoende och sårbar
som varit fallet. Andra noteringar vi gör kring hantering av garantifel är att beställaren
behöver hitta mer effektiva system (tydligare reglering i avtal, vite, eget avhjälpande
mot fakturering mm) för att se till att fel avhjälps inom rimlig tid.

KPMG, dag som ovan

Kristian Gunnarsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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