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Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium i Tranemo kommun har PwC
genomfört en granskning av två investeringsprojekt, nämligen Centralen och
Tranemo Park.
För att stärka och förbättra styrningen av kommunala byggprojekt har
kommunfullmäktige beslutat att göra en utvärdering av de två projekten.
Utvärderingens syfte har därav varit att redogöra för kommunens hantering och
följsamhet utifrån gällande lagstiftning och interna regelverk avseende politiska
beslut, projektering, upphandling, verkställande, uppföljning, budgetering samt
kommunicering under hela projektkedjan.
Baserat på det underlag vi haft till förfogande och de intervjuer vi gjort med
nyckelpersoner i projektet bedömer vi att genomförandet av projekten Centralen och
Tranemo Park inte har hanterats på ett korrekt sätt avseende projektering,
upphandling och genomförande av kommunens tjänstepersoner. Vår
sammanfattande bedömning är att de granskade projekten kantas av bristande
kommunikation, dels sinsemellan involverade tjänstepersoner och dels gentemot
ansvariga nämnder. Avsaknaden av ändamålsenliga rutiner och intern kontroll i
projektets olika skeden gällande bland annat ursprunglig budget,
slutkostnadsprognos, löpande kostnadsuppföljning samt redovisning har varit
påtagligt.
Kommunen har informerat oss om att det under andra halvåret 2020 införts nya
riktlinjer och förbättringar i både uppföljning, attesthantering, transparens och
kostnadskontroll. Ett antal av de förbättringsförslag vi ser till följd av vår granskning
av Centralen och Tranemo Park är således redan hanterade eller på gång att
implementeras.

Baserat på vår granskning av projekten, oaktat de förändringar som införts inom kommunen
sedan dess, konstaterar vi att följande huvudsakliga förbättringar bör göras för att
kommunen skall få bättre styrning och kontroll vid genomförandet av bygg och
anläggningsprojekt framöver:
• Säkerställ att formella investeringsbeslut fattas innan man startar upphandlingar och/eller
genomför bygg- och anläggningsprojekt.
• För samtliga investeringsprojekt ska ett beslutsunderlag finnas innehållandes en
beskrivning och motivering av projektet samt ekonomiska konsekvenser såsom
kapitalkostnader och driftkostnadskalkyler.
• Dela in bygg- och anläggningsprojekt i avgränsade skeden som vid färdigställande
presenteras för relevant kommunal instans som som underlag för formellt beslut
avseende projektets fortsättning.
• Rutiner för riskbedömningar, inklusive evalueringssystem, vid genomförande av större
kommunala byggprojekt bör ses över.
• Riktlinjer för attestfrågor inklusive godkännande av ändrings och tilläggskostnader
(ÄTOR) i bygg och anläggningsprojekt bör omgående ses över.
För ytterligare detaljer kring våra slutsatser och rekommendationer se avsnitt 4, 6 och 7.
Möjligheter till förändringar och förbättringar finns dock i alla organisationer. Genom att
implementera de rutiner som vi rekommenderar reduceras förhoppningsvis framtida risker
samtidigt som de skapar förutsättningar för ett ännu mer intressant och stimulerande
deltagande i kommunens projektarbeten avseende bygg- och anläggningsprojekt.
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1

Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till
granskningen, uppdragets syfte, övergripande
frågeställningar samt metoden för
genomförande.

Inledning
Bakgrund till granskningen
Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa,
tidskrävande och innefattar många olika aktörer samtidigt som de finansiella resurserna
är begränsade. Detta kräver utökad kunskap om beslutsprocessen och om
genomförandet.
Projektstyrningen måste präglas av ett systemtänkande och en helhetssyn.
Granskningen omfattar två specifika projekt (gemensamt vidare benämnt “Projekten”):
• Centralen

Syfte med uppdraget
För att stärka och förbättra projektarbetet kring större
byggnationer har kommunen beslutat att göra en utvärdering av
utbyggnaden av de två investeringarna utifrån följande syften:

• Tranemo Park
Granskningen ska resultera i en belysning och bedömning kring kommunens hantering
och följsamhet utifrån gällande lagstiftning och interna regelverk avseende politiska
beslut, projektering, upphandling, verkställande, uppföljning, budgetering samt
kommunicering under hela projektkedjan.

●
●
●

Ett övergripande lärande syfte – Lärdomar?
Diagnostiserande – Vilka är problemen?
Vad kan göras bättre?

Utvärderingsuppgiften blir att förmedla användbar information till kommunen till det
fortsatta organisationsutvecklingsarbetet.
Uppdraget har genomförts på uppdrag fullmäktiges presidium i enlighet med det beslut
som kommunfullmäktige tidigare fattat.
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De övergripande momenten i granskningen

1

2

Uppstart och
planering –
inledande möte
med beställaren

Intervjuer

3

4

Dokumentstudier Avstämning med
beställaren

5

6

7

Analyser

Avstämning med
beställaren

Leverans av
rapport

Under projektets gång har PwC haft löpande kontakt och avstämning med beställaren.
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Metod för genomförande

Följande huvudsakliga frågeställningar har granskningen sökt att besvara:

Intervjuer och insamling av information har gjorts från följande personer:

• Vilka politiska beslut har fattats avseende Projekten och vilka underlag finns till
dessa?
• Hur har upphandlingsprocessen drivits i Projekten?
• Hur har styrning av Projekten skett?
• Hur har budgetering, attester, uppföljning samt kommunikation hanterats?

• Representanter från den ideélla föreningen Centralen Tranemo (“Föreningen
Centralen”)
• Chef Medborgarservice och processtöd samt kommunjurist
• Nuvarande ekonomichef Tranemo kommun, VD Tranemo Utvecklings AB
• Nuvarande sektionschef Samhällssektionen

För var och en av punkterna ovan beskrivs både det faktiska skeendet och regelverket
för vad som borde ha gjorts, både enligt lag/förordning och enligt kommunens tillämpliga
styrande dokument.

Utöver intervjuer har vi tagit del av och gått igenom styrande och stödjande dokument
såsom politiska beslutsunderlag, investeringsbudget, protokoll från projektmöten,
kostnadsprognoser, upphandlingsdokumentation, dokumentation om ÄTOR mm.

För att genomföra uppdraget har genomgång av relevanta dokument samt intervjuer
med tjänstepersoner involverade i Projekten genomförts. En försvårande omständighet
har dock varit att flertalet personer involverade i Projekten har slutat inom kommunen
och inte varit tillgängliga för intervju. De intervjuer vi har genomfört har syftat till
undersöka hur styrning, uppföljning, verkställighet och tillämpning av styrdokumenten
har fungerat i praktiken och hur välkända de är.
Tranemo kommun har själva genomfört en granskning av Projekten vilket finns
sammanställt i PM - Redogörelse av identifierade brister angående projekt Centralen
och Tranemo Park samt åtgärdslista, daterad 2021-02-24 (“Internutredningen”). Denna
har delvis legat till grund för inriktningen av ett antal av våra granskningsområden och
iakttagelser.
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Bedömningsgrunder

Våra bedömningar redovisas separat efter respektive avsnitt för Centralen och Tranemo
Park. Bedömningarna baseras på lagar, regler, kommuninterna riktlinjer och arbets- och
rutinbeskrivningar, såsom delegationsordningar, attestreglemente, riktlinjer för
upphandling och inköp, budgetstyrprinciper och investeringsrutiner. Bedömningarna
delas in i formella avvikelser och kvalitetsbrister.
En formell avvikelse och kvalitetsbrist redovisas som en avvikelse från berört
styrdokument, vilket innebär att det inte görs någon närmare beskrivning av vilket
ärendetyp i delegationsordningen som avvikelsen är kopplad till eller vilken punkt i
riktlinjer för upphandling och inköp i Tranemo kommun där en överträdelse skett.
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2

Interna styrdokument
och rutiner
I detta kapitel redogörs i korthet för kommunens
relevanta styrdokument vilka vi haft som
utgångspunkt för våra bedömningar kring
kommunens hantering och följsamhet av
Projekten

2.1. Interna styrdokument och rutiner (1/2)

Ärendehantering
Tranemo kommun har Riktlinjer för ärendehantering som varit gällande i två olika
versioner under perioden för Projekten. Dessa riktlinjer för ärendehantering innehåller
övergripande riktlinjer, regler och rutiner för hur Tranemo kommun bereder
beslutsärenden till politiska organ och utformar dokument i kommunen.
I båda riktlinjerna anges att enligt kommunallagen ska ett ärende som ska behandlas i
fullmäktige – med vissa undantag – vara berett av kommunstyrelsen, det så kallade
beredningstvånget. Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. Vidare anges att
förvaltningen utarbetar underlag i ärenden till politiska organ inför beslut.
Handläggaren analyserar och utreder frågorna, sammanställer uppgifter och presenterar
ärendet med ett förslag till beslut. Underlaget till politiken består av en tjänsteskrivelse,
med eventuella rapporter, utredningar, avtal, reglementen, riktlinjer, ansökningar och,
framställningar.
Regler för anslagsbindning
Kommunen har regler för anslagsbindning som fastställts av kommunfullmäktige
2011-06-20. I dessa regler anges att kommunfullmäktige ska besluta om
investeringsbudget och att dessa medel anvisas per projekt. Utöver anvisade medel på
projektnivå finns medel avsatta i en investeringspott. För ianspråktagande av medel ur
investeringspotten är det i normalfallet kommunstyrelsen som beslutar. Vidare är det
delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om kostnader för utredning,
projektering och framtagande av beslutsunderlag inför beslut om att ianspråkta medel ur
investeringspotten.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Det anges i reglerna även att kommunstyrelsen inte äger rätt att fatta beslut om sådana
investeringar som inte angivits som aktuella i samband med kommunfullmäktiges
behandling av budgeten för nästkommande år.
Regler för investeringsprojekt
Vid tidpunkten för genomförandet av Projekten har det inom kommunen inte funnits
några regler eller riktlinjer för investeringsprojekt. Kommunen har dock den 26 april 2021
fastställt Regler för investeringsprojekt som anger hur investeringsprojekt ska bedrivas,
kontrolleras och beslutas från förstudie fram till projektavslut och uppföljning. Samtliga
definierade kontrollpunkter ska redovisas för kommunstyrelsen. Vidare finns roller och
ansvar definierade och det tydliggörs även för att respektive kontrollpunkt ska
dokumenteras.
Till följd att det inte funnits regler för investeringsprojekt under tiden för Projekten har vi
inom ramen för detta uppdrag inte haft ett sådant styrande dokument att förhålla oss till
avseende efterlevnad.
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Tranemo kommun Riktlinjer för markanvisning och exploatering som beslutats av
kommunstyrelsen 2020-10-19. Ingen tidigare version av dessa riktlinjer finns upprättade.
Till följd att det inte funnits riktlinjer för markanvisning och exploatering under tiden för
Projekten har vi inom ramen för detta uppdrag inte haft ett sådant styrande dokument att
förhålla oss till avseende efterlevnad.
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2.1. Interna styrdokument och rutiner (2/2)

Policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Delegat för upphandling av anbud på entreprenad

Tranemo kommun har en av kommunfullmäktige beslutad policy för inköp och
upphandling som fastställdes 2018-10-08, vilket togs fram under projektgenomförandet
av Centralen och Tranemo Park. De huvudsakliga upphandlingar som har gjorts inom
Projekten är genomförda innan denna policy antogs och ingen tidigare version eller
motsvarande finns upprättad som vi i vår granskning kan förhålla oss till gällande
efterlevnad.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2016-05-30 (gällande under tiden
för upphandlingen av totalentreprenör för Centralen) gällde följande delegat vid
upphandling av anbud på entreprenad rörande husbyggnads-, gatu-, lednings- och
liknande arbete:

Trots avsaknad av gällande policy för upphandling vid tiden för Projekten finns lagen om
offentligt upphandling, LOU, att förhålla sig till. Lagen är tvingande och innebär att
kommunen måste följa det detaljerade regelverket vid upphandlingar och inköp som
faller inom ramen för LOU.
Kommunen har Riktlinjer för Direktupphandling fastställda av kommunstyrelsen
2015-10-12 som varit gällande under tiden för Projektens genomförande (fram till
2021-04-26 då de reviderades). Det framgår bl.a. att innan direktupphandling genomförs
ska det säkerställas att det saknas avtal/ramavtal för det aktuella inköpet. Vidare
framgår regler för konkurrensutsättning och hur de ska tillämpas vid olika beloppsnivåer.
Exempelvis ska alltid tre leverantörer tillfrågas för inköp värda 100 000 kr upp till
direktupphandlingsgränsen alternativt annonsering genom kommunens
upphandlingssystem.
Sektionscheferna anges vara ansvariga för att riktlinjerna implementeras och efterlevs i
respektive sektion.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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a) Upp till 20 basbelopp - Områdeschef (teknik)/Projektledare
b) mellan 20-40 basbelopp - Sektionschef
c) Över 40 basbelopp - Utskott
Attestlistor
Tranemo kommun har attestreglemente som varit gällande under tiden för Projekten, en
version fastställd under 2015 och en som fastställts september 2020. Båda versionerna
anger bl.a. vilka kontroller som ska utföras vid attest samt tillämpningsanvisningar.
Utöver dessa reglementen finns även en upprättad attestlista gällande från och med
2018 i vilken vi har, relevant för vår granskning, noterat att:
• Sektionschef har attesträtt för samtliga verksamheter inom sin funktion
• Ekonomer för sektionerna har mandat att göra rättelser/omföringar inom sin egen
funktion.
Vidare finns under rubriken investeringar och Nytt bibliotek (Centralen projekt 9237)
angivet att Sektionschef teknik är huvudattestant och projektledare är ersättare.
Motsvarande attestanter för Tranemo Park (projekt 9362) anges vara Områdeschef infra
och enhetschef gata/fjärrvärme.
November 2021
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3

Centralen
I detta kapitel kartläggs vilka politiska beslut som
fattats, vilka underlag som finns att tillgå, hur
projektering och upphandling genomförts,
utveckling av budget och kostnader samt
huruvida projektet har förhållit sig till
kommunens interna styrdokument och gällande
regelverk.

3.1. Bakgrund till Centralen

Centralen är en byggnad om ca 1 800 kvm som är uppförd i samarbete mellan
näringslivet, föreningslivet och Tranemo kommun. Kommunen äger byggnaden som i
huvudsak innehåller hotell, restaurang och och ett bibliotek som drivs av kommunen.
Övriga delar av byggnaden hyrs ut till näringslivet för restaurang- och hotellverksamhet.
En del av Centralens lokaler kan hyras av allmänheten för olika typer av evenemang.
Den ekonomiska redovisningen för Centralen öppnades 2017 och projektet avslutades i
februari 2021. Projektet har väsentligt överstigit ursprunglig budget och det har i
Internutredningen framkommit en del brister utöver att budgeten överstigits såsom att
kommunen delvis handlat med leverantörer utan avtal och upphandling.
Vi har löpande under uppdraget efterfrågat underlag såsom politiska beslutsprotokoll,
invetseringsbeslut, upphandlingsdokumentation mm. Baserat på den dokumentation och
information som kommunen tillhandahållit oss redogör vi inledningsvis på följande sidor
för en övergripande bild över beslutsgången och upphandlingen avseende Centralen.
Detta följs av mer detaljerad information kring dessa områden inklusive den information
vi observerat och erhållit kring styrning och genomförande av projektet.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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3.2. Politiska beslut (1/5)
Skrivelse - 2 februari 2015
Skrivelse av tekniska sektionen avseende
förslaget för flytt till postens lokaler inklusive en
budget för om- och tillbyggnad för biblioteket om
15,89 mnkr. Kostnad för café, turistbyrå, entré och
reception uppgår till 10,912 mnkr.

Svar på remiss - februari /
mars 2015
Partierna inkommer med svar.
Majoriteten stödjer förslag med
flytt av biblioteket men
synpunkter och mer utredning
förs fram.

Beslut - 20 mars 2014
Allmänna utskottet beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till helhetsplan för det nya
biblioteket.

20/3

16/10

2015

2/2

Samråd - 16 oktober 2014
Allmänna utskottet för samråd med
bildnings- och kulturutskottet gällande
bibliotek i anslutning till
kommunhuset. Information ges om
framtagen volymstudie, lokalplan och
biblioteksplan.

5/2

-/3

5/3

30/3

18/5

8/6

15/6

2016

Beslut - 15 juni 2016
Kommunfullmäktige beslutar att
godkänna kommunstyrelsens förslag
gällande uppförande av ny byggnad
dit biblioteket ska flyttas och
fördjupad dialog med Föreningen
Centralen.

13/6

23/2

Beslut och förslag - 15 juni 2015
Kommunstyrelsen ger förslag till
kommunfullmäktige att
förvaltningen får i uppdrag att gå
vidare med en fördjupad dialog med
Föreningen Centralen.

Utredning - 18 maj 2016
Representanter för kommunen, Tranemo
Hotell förvaltnings AB och Föreningen
Centralen genomför en utredning som syftar
till att vara underlag kommunstyrelsen
inriktningsbeslut till kommunfullmäktige

Beslut - 30 oktober 2017
Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att utöka
budgeten till 30,11 mnkr samt att
förvaltningen får i uppdrag att gå
vidare med upphandling för
byggnation av nytt bibliotek.

Ny kalkyl för budget 23 februari 2016
Uppdaterad budget
baserat på offerter och
prisförfrågan - 28 mnkr.

Förslag - 8 juni 2015
Allmänna utskottet lämnar förslag till
kommunstyrelsen att förvaltningen får i
uppdrag att gå vidare med en fördjupad
dialog med Föreningen Centralen.
Budgeterade kostnader tot 33 mnkr.

Medborgarförslag 5 mars 2015
Föreningen Centralen lämnar
medborgarförslag till
kommunen med idéer och
förslag för nytt bibliotek.

Remiss - 5 februari 2015
Remiss avseende bibliotekets
lokalbehovsprogram skickas ut till samtliga
partigrupper, ledamöter och ersättare i
Granskning av Centralen och Tranemo Park Tranemo kommunfullmäktige.
PwC

Beslut och förslag - 30 mars 2015
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag att till kommunfullmäktige föreslå att förvaltningen
får i uppdrag att projektera det nya biblioteket i anslutning
till kommunhuset. Kostnaden beräknas till 15,89 mnkr.
Investeringsbudget föreslås utökas med 6,39 mnkr.

15/6

20/6

2017

30/10

Beslut - 20 juni 2016
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen
ska uppföra en byggnad till vilken
biblioteket ska flyttas. Investeringsbudgeten
anslås till 28,5 mnkr med början 2018.

Beslut och förslag - 13 juni 2016
Kommunstyrelsen beslutar att att
godkänna allmänna utskottets
förslag och ger motsvarande förslag
till kommunfullmäktige.
November 2021
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3.2. Politiska beslut (2/5)
Centralens inriktning och investeringsbudget

Diskussioner, underlag och beslut om Centralen
2014 - inledande diskussioner
Enligt de underlag vi tagit del av inleds under 2014 diskussioner inom kommunen om att
skapa nya lokaler för biblioteket. Enligt uppgifter från kommunen ska diskussioner om att
bygga ett nytt bibliotek dock startat långt tidigare än 2014. Den 20 mars 2014 beslutar
allmänna utskottet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till helhetsplan för det
nya biblioteket. Helhetsplanen ska innehålla ett lokalprogram med en totalyta av ca 800
m2 (BTA) beläget i postens lokaler och därutöver viss samordning med kommunhuset
samt en tidsplan för om- och tillbyggnadsarbetet.
Den 16 oktober 2014 har allmänna utskottet samråd med bildnings- och kulturutskottet
gällande bibliotek i anslutning till kommunhuset. Information ges om framtagen
volymstudie, lokalplan och biblioteksplan. Detaljarbetet anges fortskrida.
2015 - förändrad inriktning av bibliotekets placering och utformning
Den 2 februari 2015 sammanfattas en skrivelse av tekniska sektionen Flytt av biblioteket
till Kommunhuset/Postens lokaler med en beskrivning av förslaget avseende flytt till
postens lokaler inklusive en budget för om- och tillbyggnad för biblioteket om 15,89
mnkr. Kostnad för café, turistbyrå, entré och reception uppgår totalt till 11,920 mnkr.
Ytor, pris per kvm och totala kostnader redovisas i tabellen till höger.

*Kalkylerad kostnad 2015-02-02

Den 5 februari 2015 skickas, efter beslut av bildnings och kulturutskottet, en remiss
avseende bibliotekets lokalbehovsprogram ut till samtliga partigrupper, ledamöter och
ersättare i Tranemo kommunfullmäktige.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
PwC
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3.2. Politiska beslut (3/5)
Centralens inriktning och investeringsbudget

Fortsättning ….2015 - förändrad inriktning av bibliotekets placering och utformning
Underlag som skickas ut är:
• Protokollsutdrag, BKU
• Flytt av biblioteket, sammanfattning
• Yt- och lokalbehovsprogram för ombyggnation av Postens lokaler i kommunhuset till
”Nya biblioteket”.
• Utredningsuppdrag – gemensamt café, gemensam entré, turistbyrå,
bokbussplacering
Föredragning sker även av förslaget för partigrupperna den 17 februari.
Under februari och mars 2015 inkommer partierna med svar på remissen där
majoriteten säger ja till flytt av biblioteket och dess placering (finns även de som säger
nej) men partierna har synpunkter på ett antal områden såsom det tilltänkta caféet,
avsaknad av vision och kultur och att mer diskussion och utredning krävs bl.a. kring
funktion och lokalsamordning.
Till följd av kommunens förslag om att flytta biblioteket till postens lokaler bildades en
ideell förening, Föreningen Centralen, som hade andra visioner för biblioteket, nämligen
att bygga en central mötesplats som inrymmer bibliotek samt andra verksamheter och
aktiviteter för kultur och näringsliv. Den 5 mars 2015 lämnade Föreningen Centralen in
ett medborgarförslag till kommunen med sina idéer och förslag inklusive underskrifter
från medborgare som stödjer föreningens förslag.
Den 12 mars lämnas en separat namninsamling in till kommunen med underskrifter från
allmänheten som säger nej till att flytta biblioteket till postens lokaler.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Samma dag lämnar allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen att förvaltningen får i
uppdrag att projektera för det nya biblioteket i anslutning till kommunhuset, till en
beräknad kostnad av 15,89 mnkr, utifrån kompletterat yt- och lokalbehovsprogram samt
med beaktande av partiernas remissvar.
Den 30 mars 2015 beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag om att
till kommunfullmäktige föreslå att förvaltningen får i uppdrag att projektera det nya
biblioteket i anslutning till kommunhuset. Kostnaden för projektet beräknas till 15,89
mnkr. Investeringsbudget föreslås utökas med 6,39 mnkr.
Den 27 april 2015 beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet med
förtydligande kring Föreningen Centralens intentioner och förutsättningar för
genomförandet.
Till följd genomför det allmänna utskottet den 7 maj ett möte där representanter från
Föreningen Centralen informerar om eventuella möjligheter och tankar om att placera
biblioteket vid sjön. Allmänna utskottet beslutar att information i ärendet ska ges alla
partigrupper den 12 maj.
Den 18 maj beslutar kommunfullmäktige återigen att ärendet återremitteras till nästa
kommunfullmäktige med förtydligande kring Föreningen Centralens intentioner och
förutsättningar för genomförande.
Den 8 juni ger det allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen att förvaltningen får i
uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om bibliotekstomten kan bebyggas enligt
Föreningen Centralens förslag. Förvaltningen får i uppdrag att senast i november
återrapportera status och förslag på ägande, drift, ansvarsfördelning mm. och om
byggnaden ryms inom nuvarande detaljplan.
November 2021
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3.2. Politiska beslut (4/5)
Centralens inriktning och investeringsbudget

Fortsättning… 2015 - förändrad inriktning av bibliotekets placering och utformning

2016 - Utredning och investeringsbeslut

På detta sammanträde föredrog biblioteksgruppen framtaget material “Centralen”
avseende tänkta verksamhetsområden, byggkostnad baserat på prisuppgifter och
offerter sammanställda oberoende av varandra, ägande/drift samt ritningar.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2015 att ge förvaltningen i
uppdrag att gå vidare med en fördjupad dialog med Föreningen Centralen genomfördes
en utredning som sammanfattas i dokumentet Utredning - föreningen Centralen och nya
lokaler för bibliotek, turistinformation, bistro och hotell, daterat 2016-05-18, gemensamt
upprättat av Tranemo kommun, Tranemo Hotell Förvaltnings AB och Föreningen
Centralen. Som underlag till utredningen finns ett sammanställt dokument med
idéskisser kring verksamheter och funktioner, tänkta samarbetspartners, ritningar mm.
Även en budget för byggkostnad finns angiven daterad 2016-02-23 baserat på offerter
och prisuppgifter från entreprenörer. Det finns angivet 1650 m2 och en totalsumma som
uppgår till 28 mnkr, vilket ger en kvadratmeterpris om ca 17000 kr/m2. Se bilaga (1) för
detaljer. Vid jämförelse av dessa budgeterade kostnader mot summan om 33 mnkr som
lämnats 2015-06-08 framkommer att flera poster nedjusterats i pris, exempelvis är
betongstomme 1,1 mnkr lägre, bygg 0,5 mnkr lägre, glaspartier 0,65 mnkr billigare och
oförutsedda utgifter är 2,5 mnkr lägre.

I materialet “Centralen” finns en sida med byggkostnad daterad 2015-06-08 där
byggkostnaden uppgår till 30 mnkr och oförutsedda kostnader uppgår till 3 mnkr. I
byggkostnaden finns bl.a. kostnader för mark, betongstomme, bygg inkl. målning, tak, el,
rör, vent och projektledning angivet. Under posterna kommunala avgifter, tomt och
inredning är 0 angivet. Investeringskostnad för fastigheten bedöms således enligt
denna specifikation uppgå till 33 mnkr. Det anges även i underlaget att kvadratmeterpris
baseras på en kalkylkostnad om 17 000 kr/m2. Vi har i detta underlag inte identifierat
total yta för fastigheten, men genom att dela investeringskostnaden med
kvadratmeterpriset om 17 000 m2 erhålls en totalyta om ca 1941 m2. Se bilaga (1) för
detaljer kring dessa kostnader.
Det framgår inte av protokoll eller underlaget vem som upprättat materialet Centralen,
vår bedömning är dock att Föreningen Centralen varit huvudsaklig bidragare till
sammanställning av detta material.
Följt av kommunstyrelsens tillstyrkande beslut av allmänna utskottets förslag beslutar
även kommunfullmäktige den 15 juni 2015 enligt förslaget att gå vidare med en
fördjupad dialog med Föreningen Centralen.
Arbete pågår under resterande månader under 2015 där representanter för Föreningen
Centralen bl.a. inbjuds till möte med allmänna utskottet och förvaltningen för fortsatta
diskussioner.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Vid en kontrollberäkning har vi inte kunnat verifiera att skillnaden mellan den bedömda
investeringskostnaden från 2015-06-08 och 2016-02-23 bero på nedjustering av flera
kostnadsposter för det rör sig om samma kvadratmeterpris om 17000 kr/m2..
Som del av utredningen träffade medlemmar från kommunens ledningsgrupp samt
projektledare från tekniska sektionen vid fyra tillfällen under augusti till oktober 2015
representanter från Föreningen Centralen. Diskussioner ska sedan ha förts framförallt i
styrelsen för Tranemo Hotell Förvaltnings AB. I dokumentet anges att ritningen och
investeringskalkylen har reviderats.
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3.2. Politiska beslut (5/5)
Centralens inriktning och investeringsbudget

Fortsättning 2016 - Utredning och investeringsbeslut

2017 - beslut om upphandling och utökning av budget

Utredningens slutsatser och förslag är bl.a. att kommunen uppför en byggnad med
utgångspunkt i de planskisser som är framtagna av Föreningen Centralen, att
projektering och anbudsinfordran sker med utgångspunkt i redovisade principskisser och
yt- och lokalbehovsprogram, samt att investeringsbudget anslås med 28,5 mnkr varav
19,5 mnkr av investeringen var för kommunens del av huset i form av
bibliotek/turistinformation, resterande 9 mnkr var för hotell-/restaurangdelen.

Den 30 oktober 2017 beslutar kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att gå
vidare med upphandling för byggnation av nytt bibliotek med uthyrningsdel för hotell och
bistro i enlighet med redovisade handlingar. Investeringsbudget för byggnaden anslås
med 30,11 mkr under perioden 2017-2019. Bakgrunden till besluten anges vara arbete
som skett sedan kommunfullmäktiges senaste beslut om projektet (den 20 juni 2016) i
följande tre grupperingar:

Någon ytterligare fördelning av budgeten, exempelvis avseende entreprenadkostnad
och byggherrekostnad, finns ej angiven. Det anges inte heller någon beskrivning av
ekonomiska eller tekniska risker.

• En “storgrupp” som jobbat med helheten, tidslinje mm och sedan utsett två
arbetsgrupper.
• Den ena arbetsgruppen har arbetet med utformning av byggnaden
• Den andra arbetsgruppen har arbetat med samverkansavtal.

Vidare föreslås att ett samverkansavtal tas fram som fördelar ansvar och reglerar hur
samarbete ska ske gällande verksamheten i lokalerna där avtalsparter är kommunen,
Tranemo Hotell Förvaltnings AB och Föreningen Centralen.
Den 20 juni 2016 beslutar kommunfullmäktige att kommunen ska uppföra en byggnad till
vilken turistinformations- och biblioteksverksamheten ska flyttas. En investeringsbudget
på 28,5 mnkr för projektet anslås med med början år 2018. Underlaget till beslutet är det
allmänna utskottets och kommunstyrelsens beredning av förslaget, en utredning
framtagen av kommunen, Tranemo Hotell Förvaltnings AB och Föreningen Centralen
samt en skrivelse om yt- och lokalbehovet för det nya biblioteket (daterad 2014-12-01).

Under arbetet har det konstaterats att tidigare kalkyl på 28,5 mnkr inte håller.
Byggnaden har därför arbetats om i syfte att sänka kostnaden där exempelvis balkonger
tagits bort, glas- och sedumtak ersatts med papp och invändigt har anpassning till
tekniska installationer gjorts. Arbetsgruppens uppfattning är dock att det innebär att
husets karaktär och känsla inte påverkas i alltför stor omfattning. Kostnaden för projektet
är nu budgeterad till 30,91 mnkr varav Sparbanken Tranemo har lovat att bidra med 800
tkr, vartefter det återstår 30,11 mnkr för kommunen.
Beslutsunderlag för kommunfullmäktiges beslut anges vara:
•
•
•
•

Granskning av Centralen och Tranemo Park
PwC

Samråd AU och BKU 2017-09-14
Tjänsteskrivelse 2017-08-29
Ritning 2017-08-25
Preliminär tidplan 2017-08-30
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3.3. Upphandling (1/5)
Övergripande bild över beslut och underlag gällande upphandling 2017 - 2021
Beslut - 18 juni 2018
Kommunstyrelsen lämnar förslag till
kommunfullmäktige att projektet ska
genomföras och
investeringsbudgeten utökas med
1,82 mnkr till totalt 31,917 mnkr.

Anbud - 19 april 2018
Erik Larsson Bygg AB och ByggArvid
AB inkommer med anbud till
kommunen där anbudssumman
uppgår till 32,17 mnkr respektive
33,58 mnkr.
Beslut - 30 oktober 2017
Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att utöka
budgeten till 30,11 mnkr samt att
förvaltningen får i uppdrag att gå
vidare med upphandling för
byggnation av nytt bibliotek.

30/10

2018

21/2

Kompletterande anbud - 7 juni 2018
Med anledning av det kompletterande
förfrågningsunderlaget meddelar Erik
Larsson Bygg AB att anbudssumman
justeras till 31,578 mnkr. ByggArvid AB
justerar inte sitt anbud.

19/4

25/5

7/6

12/6

18/6

Beslut - 20 juni 2018
Kommunfullmäktige beslutar att
projektet Bibliotek i Tranemo ska
genomföras och att
investeringsbudgeten ska utökas med
1,82 mnkr till totalt 31,917 mnkr

19/6

20/6

Tilldelningsbeslut - 19 juni 2018
Kompletterande förfrågningsunderlag Kommunen underrättar anbudsgivare
25 maj 2018
om tilldelningsbeslutet. Budet från
Kommunen kontaktar anbudsgivare med
Erik Larsson Bygg antas.
anledningen av justeringar av krav
avseende bl.a. geoteknik, fabrikat och
material.
Beslut - 12 juni 2018
Allmänna utskottet beslutar att uppdraget att
Förfrågningsunderlag - 21 februari 2018
genomföra nybyggnation av bibliotek i Tranemo
Förfrågan enligt LOU annonseras.
tilldelas Erik Larsson Bygg AB under förutsättning
Entreprenadform angavs till totalentreprenad
att kommunfullmäktige utökar budgetramen för
med ersättningsform fast pris utan
projektet. Föreslår även till kommunfullmäktige att
indexreglering.
projektet ska genomföras och
investeringsbudgeten utökas med 1,82 mnkr.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
PwC

Beställningsskrivelse 13 september 2019
Teknisk sektionschef undertecknar
beställningsskrivelse med Erik
Larsson Bygg AB.

2019

13/9

2020

2021

13/9

Stängning av projektet 13 februari 2021
Projektets ekonomiska
redovisning stängs, total
kostnad uppgår till 41,1
mnkr
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3.3. Upphandling (2/5)

Beslut att starta upphandling
Den 30 oktober 2017 beslutar kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att
inleda arbetet med upphandling för byggnation av nytt bibliotek med uthyrningsdel för
hotell och bistro. Det förefaller inte ha skett något formellt projektmöte där mål, strategi,
budget, kvalité, tidsplan, etc har beslutats. Det förefaller inte heller ha skett någon
marknadsundersökning med syfte att identifiera potentiella entreprenörer på marknaden
för att säkerställa konkurrensen.
Förfrågningsunderlag
Förfrågan enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) annonserades av Tranemo
kommun 21 februari 2018 och sista anbudsdag sattes till den 19 april 2018.
Omfattningen av entreprenaden avser “Nybyggnad av ”Centralen”, lokaler för bibliotek,
hotell, servering”.
Upphandlingsformen är ett förenklat förfarande, vilket kan tillämpas om det totala
beräknade kontraktsvärdet understiger tröskelvärdet. Det förefaller inte ha beräknats
något kontraktsvärde, utöver kommunfullmäktiges projektbudget. Denna understiger
emellertid tröskelvärdet för år 2018 på 52 620 561 kr för byggentreprenadkontrakt.
Entreprenadform angavs till totalentreprenad (AFB.13) med ersättningsform fast pris
utan indexreglering (AFB.14). Det framgår hur och i vilket format som anbudet som
lämnas samt att anbudet inte behöver signeras elektroniskt (AFB.31). Avtalsspärr är
iakttagen, tidsfristen för anbud löper ut 29 juni 2018. Kontraktsarbetena ska vara färdigt
senast 2019-12-01 (ADF.45).

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Enligt de administrativa föreskrifterna är förutsättning för upphandlingens genomförande
är att anbuden och därmed projektkostnaden ryms inom av beställarens fastställd
budget, att erforderliga tillstånd erhålls och att anbudsgivningen visar att konkurrensen
varit tillräcklig.
Förfrågningsunderlaget innehöll följande underlag:
-

1.6.01 Administrativa Föreskrifter
1.6.02 Rambeskrivning Bygg
1.6.04 Ritningsförteckning
1.6.05 Geoteknisk rapport
1.6.07 Energiberäkning
1.6.08 Rambeskrivning Brand
1.6.12 Rambeskrivning El
1.6.13 Rambeskrivning Rör
1.6.14 Rambeskrivning Luft
1.6.15 Rambeskrivning Hiss
1.6.16 Rambeskrivning Kök
1.6.17 Rambeskrivning Varukyla
1.6.18 Akustisk rapport
1.7.1 Anbudformulär
1.7.2 Arbetsmiljöplan
1.7.3 Kontrollplan
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3.3. Upphandling (3/5)

Anbud och tilldelning
Två företag inkom med anbud till upphandlingen Centralen Gudarp 39:1:
• Erik Larsson Bygg AB / org nr: 556096-1053 / anbudssumma efter komplettering och
nollning motsvarar 31,578 mnkr (justerad från 32,17 mnkr). Pris inklusive kostnader
för ÄTA-tid, ÄTA-material samt arvode på ÄTA-material beräknas till 34,07 mnkr
(ursprungliga anbudet utan komplettering). 480 kr/h samt 10-15% arvode kommer
debiteras enligt AFD.611 respektive ABT 06 kap. 6 § 9 för eventuella
ändringsarbeten.

Mot bakgrund av detta beslutar kommunfullmäktige den 20 juni 2018 att projektet ska
genomföras och att investeringsbudgeten ska utökas med 1,82 mnkr till totalt 31,917
mnkr, vilket anges med fördelningen:
• Projekteringskostnaden, 1,55 mnkr
• Entreprenadkostnader, 31,167 mnkr
• Avdrag för ett tilltänkt bidrag från Sparbanken Tranemo, -800 tkr
Vi har noterat att beslutade entreprenadkostnader inte motsvarar Erik Larsson Bygg ABs
anbud, vad denna differens beror på har vi inte fått klarlagt.

• Bygg Arvid AB / org nr: 556594-9319 / anbudssumma motsvarar 33,38 mnkr. Pris
inklusive kostnader för ÄTA-tid, ÄTA-material samt arvode på ÄTA-material beräknas
till 35,4 mnkr. 460 kr/h samt 8-10% arvode kommer debiteras enligt AFD.611
respektive ABT 06 kap. 6 § 9 för eventuella ändringsarbeten.

Underlaget för beslutet är en tjänsteskrivelse utfärdad av Tekniska Sektionen samt det
allmänna utskottets och kommunstyrelsens beredning av förslaget.

Båda anbudsgivare gick vidare till såväl kvalificering av anbud som anbudsutvärdering
där Erik Larsson Bygg AB inkom med lägst pris.

Upphandlingen överklagades inte av övriga anbudsgivare.

Beslutsgången för tilldelning och upphandling av entreprenaden har skett i enlighet med
vid tidpunkten gällande delegationsordning.

Den beräknade kostnaden med lägst anbudspris i beaktande överstiger den beslutade
budgeten. Till följd av detta beslutar allmänna utskottet den 12 juni 2018 att uppdraget
att genomföra nybyggnation av bibliotek i Tranemo tilldelas Erik Larsson Bygg AB under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar budgetramen för projektet med 1,82 mnkr.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
PwC
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3.3. Upphandling (4/5)

Beställningsskrivelse
Den 13 september 2019 undertecknades beställningsskrivelse mellan kommunen och
Erik Larsson Bygg AB avseende “Tranemo Kommun, Centralen, Gudarp 39:1”.
Beställningsskrivelsen är undertecknad av f.d. sektionschef för tekniska sektionen vid
kommunen och ansvarig sektionschef för projektgenomförandet av Centralen, samt av
entreprenörens ombud.
Beställningsskrivelsen övertar formen av kontrakt enl ABT 06 och förfrågningsunderlag
för rubricerad entreprenad. Beställning av entreprenaden anges vara i enlighet med
anbud daterat 2018-04-19 med kompletteringar avseende förbilligande åtgärder. Vidare
anges avsteg från handlingar ha gjorts avseende storkök som ej ska ingå i
entreprenaden förutom i projektering. Övriga förtydliganden och förutsättningar skall
framgå av protokoll vid startmöte och inledande byggmöte vilka kan vara prisreglerande.
Kontraktssumma anges till 30,5 mnkr.
Vidare framgår att parterna överenskommit att en styrgrupp ska tillsättas med parter från
kommunen och entreprenören. Styrgruppen ska tillsättas vid startmöte och styrgruppens
uppgifter skall framgå vid protokoll fört vid startmöte. Det har under vår granskning
framkommit att det inte genomförts något formellt startmöte och till följd finns inte heller
något upprättat startmötesprotokoll såsom anges i beställningsskrivelsen.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
PwC
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3.3. Upphandling (5/5)

Avsaknad av delar i upphandlingsunderlaget
Upphandlingen leds av den tekniska förvaltningen. I de administrativa föreskrifterna
framgår ingen fysisk kontaktperson som representerar den upphandlande parten
(AFA.121). Detta framgår dock, enligt information från kommunen, i
upphandlingsannonsen.
I de administrativa föreskrifterna ställs krav på att entreprenören skall vara registrerad
för redovisning och betalning av mervärdesskatt, inneha F-skattsedel samt uppfylla
kraven enligt Lag 2016:1145 kap.13 §1-3 om brottslighet, korruption och bedrägeri. I
upphandlingen saknas dock kravställning gällande t.ex. entreprenörens tekniska- eller
yrkesmässiga kompetens och ekonomiska- eller finansiella ställning. Det genomförs
inga kontroller för att säkerställa uppfyllandet av kraven i form av t.ex. utdrag ur
creditsafe eller granskande av referensuppdrag.

Vi har inom ramen för detta uppdrag granskat upphandlingsunderlaget (ingående
handlingar som redovisas på sidan 20) för totalentreprenören och ÄTA-listan.
Granskningen av erhållna underlag och skriftliga svar kan bekräfta att Rambeskrivning
för El har ingått i upphandlingsunderlaget.
Via kontroll i ÄTA-listan kan vi se att “Uppkoppling mot mybis" och "Uppkoppling styr",
något som vi bedömer kan falla inom ramen för fastighetsstyrning, har tagits upp som
ÄTOR. Vi kan även se att det finns ÄTOR avseende fasadbelysning och byte av
armaturer. Fjärrvärme har enligt uppgift från kommunen hanterats genom en egen
upphandling.

Vidare har vi informerats om från kommunen, vilket även framgår i Internutredningen, att
ytterligare grundläggande faktorer saknats i upphandlingsunderlaget. Exempelvis ska
vissa delar kring fastighetsstyrning, elanslutning, fjärrvärme/VA och belysning ha
saknats i det ursprungliga upphandlingsunderlaget. Dessa delar ska i efterhand ha
beställts av förvaltningen utan att informera om det i de ekonomiska prognoserna som
lämnats till högsta förvaltningsledning och sedan till ansvariga nämnder.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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3.4. Projektledning och genomförande (1/4)
Styrning och Föreningen Centralens roll

Styrgrupp och projektledning
Det har såvitt vi förstår för Centralen inte funnits någon formell eller uttalad styrgrupp.
Inledningsvis var projektledare vid tekniska sektionen projektledare för Centralen och då
denne person blev politiker istället för tjänsteperson anlitade kommunen en extern
projektledare som även hade ombudsrollen.
Föreningen Centralens betydelse och roll i projektet
Enligt information vi fått från representanter i Föreningen Centralen har denna
gruppering drivit idéen och visionen med Centralen. Syftet ska ha varit att skapa
engagemang för att bygga ett nytt bibliotek som var något mer än bara en plats för
böcker.
Föreningen Centralen ska ha varit initiativtagare till att projektet startades genom att föra
samman näringsliv, kommun och civilsamhälle. De deltog på alla möten som handlade
om huset, visionen, bygget, utemiljön och samverkansavtalet (mellan Tranemo kommun,
Tranemo Hotell Förvaltnings AB och Föreningen Centralen avseende fördelning av
ansvar och reglering för hur samarbete ska ske gällande verksamheterna i Centralen)
och ska även ha medverkat till framtagande av budget.
Mötena ska ha handlat mycket om att få så mycket som möjligt i huset för en liten
budget utan att kompromissa med känslan och visionen. Frågor bl.a. kring solskydd,
belysning och trädslag till upphandlingsfrågor, tidsplan och ekonomi har diskuterats.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Föreningen Centralen har i huvudsak bestått av fem personer och det ska även finnas
ett 100-tal medlemmar som stöttat och ställt upp vid olika aktiviteter under åren.
Gruppens roll ska ha varit att bevaka intressen kopplat till det konstnärliga och det som
skapar en känsla av sammanhang, något som de menar vanligtvis försvinner i en
byggprocess.
En av personerna i Föreningen Centralens styrelse anlitades som konsult av kommunen
avseende utformning av byggnaden och fick därmed en mer aktiv roll än resterande
personer inom föreningen.
Någon formell styrande roll har Föreningen Centralen inte haft men de uppger sig ha
påverkat arbetet genom input, erfarenheter, och tro på att trepartsamverkan är möjligt.
Föreningen har inte heller haft någon formell möjlighet att beställa till projektet.
Representanter från Föreningen Centralen har informerat oss att de känner att
tjänstepersoner inom kommunen inte tagit vara på föreningens kompetens och
erfarenhet utan nästan tyckt att det varit jobbigt att ha med dem i projektet. Det ska
enligt Föreningen Centralen av kommunen ha skurits i budgeten på olika områden och
trots att föreningen ska ha försökt vara delaktiga i besluten för att kunna välja billigare
alternativ kände de sig ofta förminskade och ej hörda.
Vidare framförde Föreningen Centralen till oss av att om de fått vara mer delaktiga och
framförallt om tillvägagångssättet varit mer transparent, är de övertygade om att bygget
blivit billigare och att de kommit närmare sin vision, särskilt då många av
tjänstepersonerna under resans gång bytts ut och viktig information har tappats bort på
vägen.
November 2021
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3.4. Projektledning och genomförande (2/4)
Byggprocessen och hanteringen av Ändrings- och Tilläggsbeställningar

Byggprocessen

Ändrings- och Tilläggsbeställningar

Första projekteringsmötet i projektet hölls den 22 oktober 2018 följt av ytterligare nio
projekteringsmöten där det sista hölls den 20 augusti 2019. Under denna period erhölls
bygglov den 5 december 2018.

I de administrativa föreskrifterna framgår att underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06
(Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten) ska lämnas skriftligen. Kostnader för ÄTA-arbeten skall faktureras
separat och ges motsvarande identifiering. Fakturaunderlag ska bifogas. Betalning ska
endast ske mot faktura och högst en gång per månad.

Följt detta hölls det första byggmötet den 11 september 2019. När det faktiska
byggarbetet startade framgår inte av de underlag vi erhållit, vi ser dock att byggarbetet
färdigställdes med slutbesiktning den 5 augusti 2020. Huruvida någon efterbesiktning
utförts har inte heller framkommit i de underlag vi granskat.
Någon formell projektplan förefaller inte ha upprättats för projektet.
Vidare förefaller ett formellt startmöte innan entreprenaden påbörjas saknas. Om det
första projekteringsmötet ska motsvara ett startmöte saknas en genomgång av
kontraktshandlingarna, klargörande om behörighet för andra än ombuden, precisering
av formerna för informationsutbyte och samverkan mellan parterna under
projekteringsskede och byggskede, samt behandling av övriga frågor av betydelse.

Enligt ABT06 3 kap 1 & 2 §§ skall vardera part skall utse ombud för entreprenaden som
är behörig att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör
entreprenaden samt träffa ekonomiska och andra uppgörelser. Ombudet för kommunen,
den dåvarande sektionschefen, är därmed den som är behörig att godkänna kostnaden
för ÄTA-arbeten, såvida denna behörighet inte blivit delegerad. Ombudsrollen övertogs
under 2018 av en inhyrd konsult som då även övertog rollen som projektledare för
Centralen.
ÄTORna för Centralen är sammanställda i ett exceldokument där innehåll, kostnaden
och beställaren av respektive ÄTA ska vara dokumenterad. Det framgår dock endast i en
dryg tredjedel av fallen vem som är beställaren.
ÄTA-sammanställningen är uppdelad i poster som hänförs till antingen Erik Larsson
Bygg AB, Tranemo Hotell Förvaltnings AB (Tranemo Kommun var delägare fram till
september 2020) och Tranemo kommun. Totala kostnaden för projektets ÄTOR uppgår
till 6 677 587 kr varav 4 495 466 kr hänförs till kommunen, vilket motsvarar 14,24% av
anbudssumman (31,578 mkr).
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3.4. Projektledning och genomförande (3/4)
Byggprocessen och hanteringen av Ändrings- och Tilläggsbeställningar

Ett stickprov innehållandes de tio största ÄTA-posterna som hänförs till kommunen visar
att två ÄTOR inte på ett tydligt sätt är omnämnda i byggmötesprotokollen och att tre är
omnämnda men inte tydligt beställda som ÄTOR. Resterande fem är omnämnda som
ÄTOR.
Det framgår inte tydligt att kommunens ombud har godkänt dessa ÄTOR. Huruvida
denna behörighet blivit delegerad framgår inte. Enligt kommunen har punkterna 1, 3, 4,
5 och 9 beslutats av fastighetschef.

Punkt 1 är enligt kommunen orsakad av “dålig projektering” då kravställning för att
kunna hantera livsmedel vid avlastning har missats i förprojektering.
Punkt 9 är orsakad av ett sent färgbyte som medförde att ljuskraven inte uppfylldes.
Armaturen behövde därför bytas ut för att få högre luxtal.
Punkt 10 är orsakad av ett missförstånd mellan kommunen och Svedbergs gällande
andelen av kostnaden som skulle sponsras av Svedbergs.

Totalt motsvarar värdet av dessa 10 ÄTOR cirka 3 648 606 kr vilket är cirka 81,2% av
samtliga ÄTOR som hänförs till kommunen. Nedan listas innehållet och värdet av dessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skärmtak inlastning - 139 225 kr
Extra kakel i storkök - 115 081 kr
Extra uppkoppling - 90 106 kr
Utbyte av passagesystem - 127 611 kr
Uppkoppling styr - 262 080 kr
Input (Bokhyllor inkl tillägg) - 1 490 766 kr
Input (Tillkommande Kompakt arkiv) - 268 247 kr
Special inredning - 580 360 kr
Byte av armaturer i bibliotek - 326 781 kr
Badrumsinredning från Svedbergs - 248 349 kr
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3.4. Projektledning och genomförande (4/4)

Kostnadsutveckling och slutlig entreprenadkostnad
Grafen till höger visar den ackumulerade kostnadsutvecklingen för Centralen baserat på
konterade leverantörsfakturor och kostnader på projektet.
Summan av samtliga fakturor som berör Centralen inklusive interna omföringar, rättelser
och kundfakturor uppgår till 41,1 mnkr.
Investeringsbudgeten som beslutades den 20 juni 2018 var 31,917 mnkr. Vi har även
noterat en post om 2,8 mnkr i budget 2019 märkt 92xx Inventarier nytt bibliotek. Den totala
budgeten för projektet är således 34,717 vilket överensstämmer med årsredovisningen för
2020. Den slutgiltiga kostnaden översteg således den totala budgeten med 6,4 mkr.
Vi har i detalj inte kunnat härleda samtliga poster som överdraget beror på, vi kan dock
baserat på erhållen ÄTA-sammanställning och fakturaunderlag se att följande huvudsakliga
kostnader inte förefaller ha ingått i den ursprungliga budgeten som kommunfullmäktige
fattade beslut på:
•
•
•
•

4,5 mnkr - ÄTOR
836 tkr - Baba Group i Göteborg AB (projektledning)
682 tkr - Empe Kommunikation i Limmared (design och konsultation)
619 tkr - Tyréns Ab (utredningsarbete funktionsstudier, projektering)

För fullständig sammanställning av kostnader, se bilaga 2. Den enskilt viktigaste orsaken till
budgetöverskridandet förefaller bero på att kostnadskalkylen som legat till grund för
budgeten utelämnat signifikanta kostnadsposter.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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* Kostnadsutvecklingen är justerad för Interna omföringar, rättelser, kundfakturor
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3.5. Budget och ekonomisk rapportering (1/5)

Fördelning och utveckling av kommunfullmäktiges beslutade budget
I slutet av november varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande
kalenderår. I budgeten för respektive år 2015 - 2019 framkommer en budgetpost för
projekt Centralen omnämnt som nytt bibliotek (9237).
Den beslutade budgeten för respektive år framgår av de diagrammet till höger.
Projektets inriktning och omfattning har förändrats sedan 2015 och projektet påbörjades
först 2017 då den ekonomiska redovisningen också öppnades, varför det inte går att
summera de årliga budgetarna i tabellen till en totalbudget. Någon beslutad totalbudget
för Centralen finns inte angiven i dessa underlag.
Investeringsbudgeten för specifika projekt presenteras fr.om. år 2020 inte i den årliga
budgeten utan i tertial- och månadsrapporter (se nästa sidor 32-33). Budget för år 2020
framgår av den röda stapeln i tabellen. I budgeten för 2019 har vi som nämnt på
föregående sida identifierat en post om 2,8 mnkr avseende Inventarier nytt bibliotek.
I projektbudget, årsrapport, tertial- och månadsrapporter framgår det inte med tydlighet
vad ovan nämnda budgetposter inkluderar. PwC utgår från att samtliga projektkostnader
(entreprenadkostnader + byggherrekostnader) ska inkluderas inom ramen för dessa.
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3.5. Budget och ekonomisk rapportering (2/5)

Ekonomisk rapportering
Rapportering av projektet gjordes initialt i ordinarie delårs- och årsbokslut. Från och med
den 31 augusti 2020 infördes ekonomiska månadsrapporter som sammanställs på
förvaltningen och som därefter beslutas av kommunstyrelsen varje månad.
Enligt information i Internutredningen har det brustit i dokumentationen kring projektet för
att kunna göra korrekta uppföljningar av bland annat ekonomi. Kommunchef och
ekonomichef uppges inte ha fått korrekt ekonomiskt underlag angående projektet vilket
har inneburit utebliven och felaktig prognos till politik.
Vidare ska kraven på uppföljning från kommunchef och ekonomichef ha ökat till följd av
den negativa budgetavvikelsen i projektet. Det finns även uppgifter i Internutredningen
om att det vid den sista augusti år 2020 kommunicerades att projektet var klart och
precis hade invigts samt att inga större kostnader skulle belasta projektet.

Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Baserat på erhållen ekonomisk rapportering och konterade kostnader på projektet kan vi
se att prognoser under september-november år 2020 avviker mot den slutliga
projektkostnaden med ca 2,8 mnkr. Vidare ser vi att det finns leverantörsfakturor
konterade på projektet under september 2020 till februari 2021 uppgående till ca 5,7
mnkr.
De underlag vi erhållit kring ekonomisk rapportering av Centralen består av två
tertialrapporter för år 2020 samt tre månadsrapporter under perioden
september-november år 2020. Dessa redogörs för på nästkommande sida. Innan dessa
rapporter upprättades saknas ekonomisk rapportering gällande projektets kostnader.
I årsredovisningen för 2020 presenteras den slutgiltiga kostnaden för projektet (se nästa
sida) tillsammans med en beskrivning av syftet med projektet, genomförande och
resultat.
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3.5. Budget och ekonomisk rapportering (3/5)

Årsredovisningar
I årsredovisningarna redovisas investeringsbudget (inklusive ombudgetering) och
kostnadsutfall avseende projektet Centralen (9237) för respektive år, vilket visualiseras i
grafen till höger.
Av årsredovisningarna framgår det att projekten påbörjades först år 2017. Samtliga år
blev kostnadsutfallet lägre än den årligen beslutade budgeten, med undantag för år
2020 då budgeten överstegs med 6,1 mnkr. Årsbudgeten presenteras inklusive
ombudgeteringar från föregående år. Vad vi kan utläsa framgår inte hur stor del av
årsbudgeten som består av ombudgetering.
Den totala projektkostnaden är 41,4 mnkr enligt årsredovisningen från 2020 vilket skiljer
sig från den totala projektkostnaden på 41,1 mnkr som presenterades på sida 27. Enligt
uppgift från kommunen beror detta på att en slutfaktura från Erik Larsson Bygg AB den
2021-02-25 var 300 tkr lägre än det tidigare uppbokade beloppet.
Den totala ytan för Centralen har blivit 1838 m2 BTA enligt erhållen uppgift (Se bilaga 3
för info om fördelning av ytor). Vi har inte erhållit någon information om ytstorleken
angiven i BRA/LOA (Uthyrningsbara delar). Hyreskostnaden baseras enligt uppgift på
bruttoarean BTA.
*Investeringsbudgeten inklusive ombudgetering från föregående år
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3.5. Budget och ekonomisk rapportering (4/5)

Tertialrapporter
År 2020 genomfördes uppföljning av investeringsbudget och prognos för projektet i form
av rapporten Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning. Det förefaller dock
endast finnas rapporter för T1 och T2.
Det framgår inte av rapporten om kolumnen “utfall” i T2 representerar kostnaderna som
uppkommit under T2 eller om det representerar det aggregerade utfallet under T1 samt
T2. Baserat på bokslutsprognosen för år 2020 tolkar PwC utfallet som det sistnämnda.
Utifrån denna tolkning är kostnadsutfallet för respektive tertial för projektet:
- 7,5 mnkr i T1
- 8,2 mnkr för T2 (15,7 aggregerat).
Utöver kostnadsutfallet presenteras den beslutade investeringsbudgeten och en
uppdaterad kostnadsprognos för det innevarande året. Dessa visualiseras i grafen till
höger.
Under första tertialen år 2020 genomfördes förberedelser inför flytten av biblioteket vilket
enligt rapporten går enligt plan. Enligt prognosen kommer budgeten överskridas med 1,6
mnkr för år 2020.
Under andra tertialen 2020 flyttade biblioteksverksamheten in i de nya lokalerna i
Centralen. Enligt den då uppdaterade prognosen för helåret kommer projektbudgeten
överskridas med 3,3 mnkr för år 2020. Budget, prognos och avvikelse för rapporterna
visualiseras till höger.
Enligt rapporten för T2 prognosen för den totala projektkostnaden 38,3 mnkr.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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3.5. Budget och ekonomisk rapportering (5/5)

Månadsrapporter
År 2020 genomfördes uppföljning av investeringsbudget och prognos för projekt Centralen i
form av rapporten Månadsuppföljning.
Till skillnad från tertialrapportering presenteras inte kostadsutfallen för respektive månad i
månadsrapporterna. I likhet med tertialrapporterna presenteras investeringsbudget och en
uppdaterad kostnadsprognos för år 2020 samt för projektet totalt. Dessa visualiseras i
graferna till höger.
Investeringsbudget och uppdaterad kostnadsprognos för år 2020 är identiska med
tertialrapporten för T2 (se föregående sida).
Den totala investeringsbudgeten för projektet är 34,7 mnkr enligt månadsrapporterna och
förefaller vara baserad på investeringsbudgeten på 31,917 mnkr (kommunfullmäktiges
beslut 20 juni 2018) och inventarieposten på 2,8 mnkr från 2019.
Prognosen för den totala projektkostnaden överensstämmer med den som framkommer av
tertialrapporterna (38,3 mnkr).
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3.6. Avsaknad av avtal för konsulter och felaktiga attester

Avsaknad av avtal för konsulter
Kommunen har haft en inhyrd konsult som projektledare för Centralen under 2018-2020.
Denne övertog projektledarrollen efter den dåvarande projektledaren och har även
innehaft rollen som kommunens ombud i projektet under denna period. Vi har inte
noterat att det finns någon beskrivning av ombudets roll, befogenheter och mandat.
Vidare har vi informerats om att det saknas avtal och tillhörande upphandling för denna
projektledare från 1 januari 2020, något som förvaltningsledningen ska ha informerats
om i maj 2020 från upphandlare inom kommunen. Beslut ska ha fattats av
förvaltningsledningsgruppen att fortsätta samarbetet då projektet nästintill var avslutat,
något skriftligt beslut om detta ska dock inte finnas.
Företaget som konsulten driver och som fakturerat kommunen är BABA Group i
Göteborg AB (“BABA Group”). Enligt information i Internutredningen kan inte kommunen
ingå avtal med detta bolag då det inte uppfyller grundläggande krav för kreditvärdighet.
Som vidare framgår av Internutredningen, vilket vi även bekräftat via egna
eftersökningar, har bolaget betalningsanmärkningar och saknar revisor.
Enligt erhållna transaktionsutdrag för projektet ser vi att 836 tkr under år 2020
fakturerats från BABA Group och konterats på Centralen. Beskrivningen på fakturorna
hänvisar till Bibliotek bygg med ett timpris om 950 kr.
Anledning till att avtal saknas och hur ersättning fastställts till BABA Group har inte
framkommit i vår granskning.

Vidare ser vi att konsultarvoden fakturerats för projektledaren via Fasticon Kompetens
AB (“Fasticon”) under 2019. Enligt uppgifter från kommunen finns för projektledaren
avtal om uppdrag som planchef och uppdrag som projektledare under 2018/2019. Vilka
projekt som ingår är inte specificerade i avtalen. Avtalen med Fasticon inkl. förlängning
löpte på fram till 2019-12-31, något förlängningsavtal har inte identifierats av kommunen
och de sista fakturorna från Fasticon har enligt uppgift fakturadatum 2019-12-06.
Hanteringen har därmed brustit vid övergången då avtalet med Fasticon löpte ut och då
fakturering fortsättningsvis istället gjordes från det ej avtalade bolaget BABA Group.
Vi har även förstått från kommunen att det saknas avtal samt upphandling för den
arkitekt, Empe Kommunikation i Limmared AB, som ritat byggnaden avseende
Centralen. Denne arkitekt är styrelsemedlem i Föreningen Centralen, tidigare även
omnämnt på sidan 27. Enligt erhållna transaktionsutdrag har Empe Kommunikation i
Limmared AB fakturerat 682 tkr avseende Centralen.
Felaktiga attester av fakturor
I de transaktionsutdrag vi erhållit avseende fakturerade och bokförda kostnader på
Centralen framgår att f.d. ekonomichef (ej längre anställd i kommunen) attesterat tre
fakturor från Erik Larsson Bygg AB om totalt ca 9,1 mnkr. Enligt gällande attestlista (som
redogjorts för på sidan 11) hade inte denne f.d. ekonomichef attesträtt på projekt
Centralen, huvudattest ska genomföras av Sektionschef teknik och projektledare kan
agera ersättare. I övrigt har attester skett i enlighet med attestlista.
Flertalet fakturor är även av projektledare och Sektionschef attesterade till företag som
saknar upphandlade avtal.
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4

Bedömning för
Centralen

4.1. Formella avvikelser (1/3)

1. Politiska beslut

2. Upphandling

• Granskningen visar att det har varit ett stort politiskt engagemang och Föreningen
Centralen har varit väldigt aktiva i de inledande delarna och tagit fram mycket av
underlagen som ligger till grund för de politiska besluten. Beredningen av ärenden har
skett i enlighet med upprättade styrdokument.

• En upphandlande myndighet har en skyldighet att att utesluta leverantörer som är
dömda för vissa allvarliga brott. I förfrågningsunderlaget framgår det inte hur hur detta
ska kontrolleras.
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4.1. Formella avvikelser (2/3)

3. Projektledning och genomförande
Startmöte
• I AFD.331 anges att ett startmöte ska hållas, vilket även följer av ABT 06 kap 3 § 2.
Ett startmöte är av vikt för att klargöra organisation, beslutaderätt, oklarheter i
handlingar mm. I beställningsskrivelsen har det dessutom angetts att en styrgrupp
ska tillsättas och att dessa uppgifter ska framgå av protokoll från startmötet. Trots
detta har det under vår granskning framkommit att det inte genomförts något formellt
startmöte och till följd finns inte heller något upprättat startmötesprotokoll såsom
anges i beställningsskrivelsen och inte heller tillsatts någon styrgrupp.
Ändrings- och Tilläggsbeställningar
• I en normal entreprenad förekommer i princip alltid ÄTOR och är en del av
upphandlingsprocessen på så sätt att hanteringen av dessa normalt kommer till
uttryck direkt i upphandlingens administrativa föreskrifter eller genom reglerna i det
ABT06 (eller AB04). ÄTOR är dock per definition inget som med någon säkerhet går
att i förväg bestämma omfattningen av eller dess komplexitet.
Många upphandlande myndigheter hanterar ÄTOR som ren verkställighet, i vart fall
så länge omfattningen av dessa ligger inom ramen för projektets beslutade
budgetram. Det ska dock sägas att exempelvis ett tilläggsarbete ofta kan vara
föremål för alternativa lösningar och/eller kräva vissa överväganden och bedömningar
vilket innebär att en ÄTA i flera fall inte kommunalrättsligt kan ses som ett rent
verkställighetsbeslut.
Granskning av Centralen och Tranemo Park
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Då ÄTOR är en del av upphandlingsprocessen ryms beslut om dessa däremot inom
ramen för den delegation som givit inom inköp/upphandlingsärenden. Även om en
enskild ÄTA ryms inom den beloppsgräns som givits så är det klart tveksamt om den
givna delegationen till sektionschefen medger en rätt att besluta om ett högre belopp
totalt än 40 basbelopp.
Vidare är det så att en delegation endast kan ges till en anställd vilket innebär att den
inhyrda konsulten aldrig kan delegeras beslutanderätt. Även om beslutet om ÄTORNA
fattats som rena verkställighetsbeslut så är det i vart fall inte lämpligt att överlämna den
rätten till en konsult.
Mot denna bakgrund rekommenderar vi kommunen att närmare definiera vilka moment i
upphandling, som under vilka förutsättningar, är att betrakta som ren verkställighet,
eftersom det övergripande inte är helt tydligt om, och i vilken utsträckning, ÄTOR är att
anse som ren verkställighet och om den givna delegationen på
inköp/upphandlingsärenden ska kunna avse enskilda ÄTOR eller om beloppsgränsen
gäller det sammantagna beloppet för beställda ÄTOR.
Vidare är dokumentationen av ÄTOR ytterst bristfällig och i många fall kan vi inte se att
skriftlighetskravet (enligt AFD.23 i de administrativa föreskrifterna) är uppfyllt eller vem
som beställt. I de fall beställare framgår finns det heller ingen spårbarhet kring om dessa
har godkänts av kommunens ombud. Det framgår inte heller vilket ersättningsalternativ
(se AFD.611 i de administrativa föreskrifterna) kommunen valt för respektive ÄTA.
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4.1. Formella avvikelser (3/3)

4. Budget och ekonomisk rapportering

5. Avsaknad av avtal för konsulter och felaktiga attester

• Inga formella avvikelser som kan räknas som överträdelser från gällande
styrdokument har noterats.

• Vi har i utredningen konstaterat att det saknas avtal och upphandlingsunderlag för
den inhyrda konsulten samt även för de arkitekttjänster som har utförts.Tjänsteköpen
borde ha konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagstiftningens
förfaranderegler eller avropats från befintliga ramavtal (någon kontroll av kommunens
ramavtal har inte gjorts inom ramen för utredningen) då fakturerade belopp är över
direktupphandlingsgränsen. Vi kan konstatera och båda tjänsteköpen sannolikt är att
bedöma som otillåtna direktupphandlingar. Avsaknaden av avtal är ytterligare en
allvarlig brist som utsatt kommunen för flera risker då inget finns dokumenterat kring
uppdragets omfattning, tid, ersättning, ansvar mm.
• Attester av tre fakturor om ca 9,1 mnkr har skett av f.d. ekonomichef (ej längre
anställd i kommunen). Enligt attestlista gällande från 2018 har inte ekonomichef
attesträtt på projekt Centralen, huvudattest ska genomföras av Sektionschef teknik
och projektledare kan agera ersättare.
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4.2. Kvalitetsbrister (1/2)

1. Politiska beslut
• Investeringskalkylen som var underlaget till kommunfullmäktiges beslut om utökad
budget den den 20 juni 2018 tar inte hänsyn till entreprenörens beräknade kostnad
inklusive ÄTA-tid, ÄTA-material samt arvode på ÄTA-material som beräknas till 34,07
mnkr. Kalkylen tar inte heller hänsyn till kostnader för projektledning samt övriga
tjänster som vid tidpunkten var planerade att upphandlas, e.g. stål och tak,
glaspartier, el, rör, ventilation, etc. (se bilaga 1)
2. Upphandling
• Kvalificeringkrav saknas (ska anges under AFB.52). Någon upphandlingsrättslig
skyldighet att ställa kvalificeringskrav finns inte, men en avsaknad av
kvalificeringskrav innebär att den upphandlande myndigheten inte har möjlighet att
bedöma en entreprenörs förmåga att genomföra det upphandlande föremålet
(entreprenaden). Normalt ställs krav på bland annat viss ekonomisk och finansiell
ställning och viss teknisk och yrkesmässig kapacitet (som ofta ska visas genom
referensprojekt)
• De administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 som i sig är samordnade med
standardavtalen AB 04 respektive ABT 06. Aktuell entreprenad är en totalentreprenad
som normalt genomförs med ABT 06 som “avtalsbas”. Trots detta finns det inte vare
sig i beställningsskrivelsen eller i de administrativa föreskrifterna tydligt uttryckt att
ABT 06 utgör kontraktsinnehåll. Vidare ska alla ändringar av så kallade fasta
bestämmelser i ABT 06 anges under koden AFD.111 vilket inte har gjorts avseende
exempelvis den ändrade regleringen av ersättning för ÄTOR.
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• En entreprenörs konkurs medför normalt stora problem för en beställare. För att
mitigera denna risk är det viktigt att känna sin motpart, vilket i sig är en brist i denna
upphandling då inga kvalificeringskrav ställts, men en annan uppenbar hantering är
att ställa krav på säkerhet genom en fullgörandeförsäkring eller moderbolagsborgen.
Reglerna om säkerhet enligt ABT 06 (6 kap 21 §) är inte tillämpliga om krav på
säkerhet inte har ställts i kontraktshandlingarna. I förevarande fall har något sådant
krav inte ställts.
• Enligt kommunens internutredning saknas i upphandlingsunderlaget vissa väsentliga
funktioner i entreprenaden, exempelvis fastighetsstyrning, elanslutning, fjärrvärme/VA
och belysning. Vi har inte verifierat om detta är korrekt i sin helhet, men däremot finns
det vissa ÄTOR som är föranledda av brister i förprojekteringen. Att utelämna
väsentliga delar av en upphandling för att istället beställa dessa i efterhand riskerar beroende på omfattning -att beställda ÄTOR ses som otillåten ändring av kontraktet
och därmed som otillåtna direktupphandlingar. Det är vidare så att en sådan
hantering sannolikt innebär att slutkostnaden blir högre än om förutsättningarna varit
klara från början bland annat på grund av ersättningsmodellen och risken för en
väsentlig rubbning i entreprenaden som kan ge entreprenören rätt till ytterligare
ersättning.
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4.2. Kvalitetsbrister (2/2)

3. Projektledning och genomförande
• Det framgår inte att ett formellt startmöte hade skett där frågor om projektets budget,
kvalité och tidplan diskuterades innan upphandlingen startade. Frågor om budget och
tidplan diskuterades istället i ett senare skede när upphandlingen redan var i gång.
• Det förefaller inte ha funnits någon styrgrupp för Centralen. Även om det har funnits
en sådan grupp som av vissa har uppfattats som en styrgrupp har vi inte kunnat se
något mötesprotokoll som visar när, deltagare och vilka punkter som har avhandlats
under dessa möten.
• Det saknas en projektplan för Centralen med tydliga roller och ansvar samt
arbetsfördelning.
• Ett formellt startmöte har inte skett och en styrgrupp har inte tillsatts i enlighet med
angivelse i beställningsskrivelse mellan kommunen och entreprenören.
4. Budget och ekonomisk rapportering

• Enligt kostnadsprognoserna i såväl tertial- som månadsrapporterna förväntas
budgeten för år 2020 överskridas. Av dokumentationen framgår det inte om detta
föranleder förslag på åtgärder eller budgetäskande.
• Utöver den kostnadskalkylen som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut, vars
kvalitetsbrister presenterades på föregående sida, finns det enligt dokumentationen
ingen investeringskalkyl för projektet.
• Summan av samtliga års budget för projektet överstiger den totala budgeten för
projektet, vilket bör innebära att ombudgeteringar gjorts. Det framgår dock inte med
tydlighet när och hur mycket som ombudgeteras. Därmed är det svårt att härleda den
totala projektbudget som kommunen själva hänvisar till i månadsrapporterna år 2020
(34,7 mnkr).
• Utifrån ett kontroll- och återkopplingsperspektiv saknas det, fram till år 2020, även
löpande rapportering gällande projektets kostnadsläge jämfört med projektets
budgeterade slutkostnad.

• Bristande dokumentation och redovisning gör att det är svårt att härleda den
ekonomiska rapporteringen från den ursprungliga investeringsbudgeten och de
projektbudgetar som kommunfullmäktige beslutar om årligen.
• Det saknas dokumentation om beslut om projektbudget för år 2020. År 2020 ändras
formatet för presentationen av kommunens budget på så sätt att
investeringsbudgeten för specifika projekt inte presenteras i den årliga budgeten utan
i tertial- och månadsrapporter. Dessa är dock framtagna efter att året påbörjats.
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5

Tranemo Park
I detta kapitel kartläggs vilka politiska beslut som fattats, vilka
underlag som finns att tillgå, hur upphandling genomförts,
utveckling av budget och kostnader samt huruvida projektet har
förhållit sig till kommunens interna styrdokument och gällande
regelverk.

5.1. Bakgrund till Tranemo Park

Tranemo Park är ett projekt som startade 2014 och som är en yta centralt belägen i
Tranemo centralort där det planeras uppföras flera bostadshus. Projektets etapp 1 av 4
har avslutats och redan förbrukat projektets totalbudget om 11,5 mnkr för samtliga
etapper. Det har i Internutredningen framkommit brister inom projektet, bland annat att
det inte skett någon upphandling för projektet och den ekonomiska informationen som
lämnats ledningen har varit felaktig.
Projektet totala kostnader fram till sista maj 2021 uppgår till ca 12,5 mnkr. Etapp 2
kommer att påbörjas under år 2022, dock med reviderade planer kring omfattning för att
inrymmas inom avsatt budget.
Vi har löpande under uppdraget efterfrågat underlag såsom politiska beslutsprotokoll,
investeringsbeslut, upphandlingsdokumentation mm. Baserat på den dokumentation och
information som kommunen tillhandahållit oss redogör vi inledningsvis på följande sidor
för en övergripande bild över beslutsgången avseende Tranemo Park. Detta följs av mer
detaljerad information kring de politiska besluten inklusive den information vi observerat
och erhållit kring upphandling, avtal, styrning, genomförande och ekonomisk
rapportering av projektet.
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5.2. Politiska beslut (1/2)
Övergripande bild över beslutsgång 2015 - 2018

8 januari 2015
Allmänna utskottet
beslutar att förvaltningen
ska ta fram en
marknadsföringsplan

2015

8/1

19 oktober 2015
Tekniska sektionen
upprättar ett PM för
försäljningen
tomtförsäljningen

12/3

19/10

12 mars 2015
Allmänna utskottet
beslutar att anta den
framtagna
marknadsföringsplanen
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2/11

14 mars 2016
Kommunstyrelsen
fastställer tomtpriset för
bostadstomterna i
Tranemo Park till 300
kr/kvm BTA

2016

14/3

2 november 2015
Kommunstyrelsen beslutar att tomterna
ska tilldelas Erik Larsson Bygg AB,
TranemoBostäder AB och Svanmo
Fastigheter AB. Tilldelning i form av
option att teckna exploaterings- och
köpeavtal gällande i 6 månader. Kan
förlängas med sex månader åt gången
om skäl finns.

3 augusti 2017
Allmänna utskottet beslutar
att godkänna upprättat
köpekontrakt med Erik
Larsson Bygg ABs
dotterbolag Sjösidan i
Tranemo AB. Köpeskilling
852 tkr. Fastigheten
överlåts den 17 augusti.

13/12

2017

13 december 2016
Allmänna utskottet beslutar att
förlänga optionsavtalet avseende
samtliga tre tomter till den 30 juni
2017.

25 januari 2018
Allmänna utskottet beslutar att
avslå inkommet hyresförslag
från Svanmo Fastigheter
avseende uthyrning av
lägenhet till kommunen.

15/6

2018

25/1

15 juni 2017
Allmänna utskottet beslutar att
förlänga optionsavtalet avseende
samtliga tre tomter till den 30 juni
2017.

Vi har i politiska protokoll inte noterat några beslut avseende budget eller
investeringskostnader för Tranemo Park och inte eller kring utemiljö och markarbeten som har
genomförts inom ramen för projektet.
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5.2. Politiska beslut (2/2)
Beslut avseende tomtförsäljning i Tranemo Park

Politiska beslut kring Tranemo Park
Den 8 januari 2015 beslutar det allmänna utskottet att förvaltningen ska ta fram en
marknadsföringsplan för Tranemo Park som ska presenteras för utskottet den 19 februari
2015. Den 12 mars 2015 beslutar allmänna utskottet att anta den framtagna
marknadsföringsplanen för Tranemo Park. Av marknadsföringsplanen, daterad den 6 mars
2015, framgår bl.a. att den befintliga byggnaden på platsen ska rivas till en kostnad av 2,5
mnkr vilket återfinns i 2015 års budget. Posten benämns som "rivningkostnad gamla
Samhallsbyggnaden”. Enligt uppgift från kommunen belastar posten tekniska sektionens
driftkostnad och är således budgeterad inom ramen för projektet Tranemo Park.
Den 19 oktober 2015 upprättar tekniska sektionen ett PM för tomtförsäljningen av Tranemo
Park. Av PM:t framkommer det att målsättningen är att tomten ska utnyttjas maximalt och
kommer därför inte säljas till exploatör som inte utnyttjar minst 85% av, enligt detaljplanen,
tillgänglig mark. Förslaget är att området delas av tre exploatörer. Tomtpriset föreslås vara
300kr/kvm bta (exklusive taxa för VA, plan, bygglov, gata, fjärrvärme, mm).
Den 2 november 2015 beslutar kommunstyrelsen, i enlighet med det allmänna utskottets
förslag (22 oktober 2015) och tekniska förvaltningens PM (19 oktober 2015) att tomterna i
området Tranemo Park ska fördelas enligt följande:
- Tomt 1: Erik Larssons Bygg AB - Bostadsrätter
- Tomt 2: Tranemo Bostäder AB - Hyresrätter
- Tomt 3: Svanmo Fastigheter AB - Hyres- och/eller bostadsrätter
Försäljning och exploatering ska ske enligt upprättat PM för tomtförsäljning Tranemo Park
2015-09-19. Tilldelningen lämnas i form av en option att teckna exploaterings- och
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köpeavtal som gäller sex månader framåt. Optionen kan förlängas med 6 månader
åt gången om skäl finns.
Den 14 mars 2016 beslutar kommunstyrelsen, i enlighet med det allmänna
utskottet förslag (18 februari 2016), att fastställa tomtpriset för bostadstomterna i
Tranemo Park till 300 kr/kvm BTA (bruttoarea). Total försäljningssumma för de tre
tomterna är 4 156 500 kr motsvarande 85% av den totala detaljplanelagda
byggrätten 16 300 m2 BTA. Det framgår inte i erhålla underlag om tomterna
värderats internt eller via mäklare.
Den 13 december 2016 beslutar det allmänna utskottet att förlänga optionsavtalet
som kommunstyrelsen beslutade om den 2 november 2015 till den 30 juni 2017
avseende samtliga tre tomter. Skälet till förlängningen är att det efterfrågas av
samtliga parter. Den 15 juni 2017 beslutar det allmänna utskottet återigen att
förlänga optionsavtalet till den 31 december 2017.
Den 3 augusti 2017 beslutar det allmänna utskottet att godkänna det upprättade
köpekontraktet (upprättat 5 juli 2017) gällande fastigheten Gudarp 12:1 med Erik
Larsson Bygg ABs dotterbolag Sjösidan i Tranemo AB. Enligt köpekontraktet
uppgår köpeskillingen till 852 tkr. Byggstart beräknas till augusti 2017. Den 17
augusti 2017 beslutar det allmänna utskottet att överlåta fastigheten.
Den 25 januari 2018 beslutar det allmänna utskottet att avslå inkommet
hyresförslag från Svanmo Fastigheter avseende tomt 3 på Gudarp 12:1 och att
optionsavtalet gällande samma tomt ska tecknas på nytt. Hyresförslaget innefattar
en uthyrning till kommunen. Orsaken till beslutet är att kommunen bedömer att
kommunens behov av lägenheten är mindre än förslaget och att kontrakt därför
inte kan godkännas.
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5.3. Upphandling och avtal (1/2)

Upphandlingar och avtal för Tranemo Park

Underentreprenör

Byggentreprenör

Vi har förstått att den anlitade men ej upphandlade byggentreprenören har anlitat en
underentreprenör, Tranemo Trädgårdstjänst AB, för markarbeten på Tranemo Park.
Kommunen har ett upphandlat avtal med Tranemo Trädgårdstjänst AB vilket innebär att
denna leverantör borde ha anlitats direkt av kommunen. Vi har via erhållna fakturor och
transaktionsunderlag noterat att Erik Larsson Bygg AB fakturerat kommunen vid två
tillfällen med ett påslag om 10% vilket vi uppfattar avse de arbeten som Tranemo
Trädgårdstjänst AB utfört. Summan för dessa påslag uppgår till 150 tkr vilket innebär en
fördyring av projektet med denna summa jämfört om leverantören anlitats direkt av
kommunen genom det upphandlade avtal som finns med leverantören.

Vi har informerats om att det inte skett någon upphandling avseende Tranemo Park.
Samma byggentreprenör (Erik Larsson Bygg AB) som kommunen anlitat för Centralen
har även anlitats för arbeten i Tranemo Park, detta trots att upphandlingen för Centralen
inte inrymmer markarbeten i Tranemo Park. Det finns inte heller någon
beställningsskrivelse till entreprenören.
I erhållen transaktionslista över konterade kostnader på projektet har vi noterat att det
finns knappt 8 mnkr konterade kostnader avseende Erik Larsson Bygg AB. Vi har inte
erhållit samtliga dessa underliggande fakturor men har i ett urval av tre fakturor noterat
att det i beskrivningen hänvisas till Nybyggnad Centralen och följande:
• Tillkommande markarbeten Del av ÄTA 1012
• Tillkommande markarbeten inkl utvändig belysning.
• Tilläggsarbeten enligt Spec / ÄTA lista
Det förefaller således som att markarbeten för Tranemo Park hanterats som
tilläggsbeställningar på projekt Centralen men att kostnaderna konterats på Tranemo
Park.
Kommunen har informerat oss om att samverkan har avslutats med Erik Larsson Bygg
AB och de arbeten som gjorts sedan februari 2021 ska ha skett via avrop på befintliga
ramavtal för beläggnings- och markarbeten.
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Hur beslut har fattats eller överenskommits avseende detta har inte framkommit i vår
granskning.
Uppförd parkeringsplats
Vi har i Internutredningen kunnat utläsa att kommunen utan upphandling byggt
parkeringen tillhörande Tranemo park som inte var budgeterad. Detta ska inte heller ha
kommunicerats till ledning eller politik att detta skett utanför budget. Något formellt
beslut kring denna parkeringsplats finns således inte. Vi har i erhållna underlag inte
kunnat spåra beslut för parkeringen. I fakturering har vi spårat ca 11 tkr från Tranemo
Grus & Betong AB avseende parkering Tranemo Park. Vi noterar att det i
Internutredningen anges att det finns uppgift om en kostnad om 2,5 mnkr (som ej
kunnat spårats i fakturering enligt Internutredningen) och denna kostnad skulle
genererat intäkter när tomterna runt Tranemo Park såldes, några sådana intäkter ska
dock inte vara avtalade med köparna.
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5.3. Upphandling och avtal (2/2)

Landskapsgestaltning
Vi har från kommunen mottagit dokumentet Tranemo Park Förslagshandling - landskap
daterad 2018-08-29, upprättad av Pontarius AB (“Pontarius”). I handlingen framgår att
Pontarius av Tranemo kommun fått i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för
Tranemo park. Syftet med dokumentet är att bevaka, lyfta fram och utveckla
gestaltningsaspekter i samband med utveckling av parken.
Dokumentet formulerar övergripande riktlinjer för gestaltningen samt förslag för
ingående delar och anges fungera som ett stöd för fortsatt utredning och projektering.
I erhållen transaktionslista över konterade kostnader på projektet framgår att Pontarius
fakturerat drygt 870 kSEK avseende Tranemo Park. Faktureringen avser i huvudsak
timmar för uppdragsledning, markprojektering, projektering gata, projektering landskap,
admin/möten.
Vi har informerats av kommunen att det fanns upphandlat avtal med Pontarius giltigt
2015-10-15 – 2019-09-30 för tekniska konsulter mark/gata/Va och avfall. Avtalet
innehåller en skrivning som säger: ”Att avtalet har upphört att gälla påverkar inte
giltigheten av avrop som gjorts under avtalets giltighetstid. Avrop kan emellertid inte
göras efter det att avtalets avtalsperiod har upphört. Detta hindrar dock inte att leverans
kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att kontrakt tecknats inom avtalets
giltighet.” Kommunen har även haft avtal med Pontarius för Landskapsarkitekter
gällande 2016-12-01 – 2020-11-30.
Vi har inte tagit del av någon beställning eller avrop till Pontarius utifrån ovan ramavtal.
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5.4. Projektledning och genomförande (1/2)

Styrning
Liksom för Centralen förefaller det ha saknats en formell styrgrupp för Tranemo Park.
Projektet har enligt uppgift haft en intern projektledare, tidigare områdeschef inom
tekniska sektionen, som vi förstått avslutat sin tjänst för kommunen. Vi har även noterat
att projektledaren för Centralen via Fasticon fakturerat ca 62 tkr avseende projektledning
för Tranemo Park.
Hur projektet i övrigt har styrts har inte framkommit i den dokumentation eller information
vi erhållit.
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5.4. Projektledning och genomförande (2/2)

Byggprocessen
Vi har för projektet inte erhållit någon dokumentation kopplat till byggprocessen såsom
projekterings- eller byggmötesprotokoll. Vi har inte heller erhållit dokumentation om
eventuella ÄTOR eller uppdelning av kostnader på projektet mellan exempelvis
produktionskostnader och byggherrekostnader.
Till följd kan vi inte närmare uttala oss hur byggprocessen bedrivits eller hur kostnader
hanterats.
Vi har förstått från kommunen att projektets etapp 2 kommer att påbörjas under år 2022,
dock har de ursprungliga planerna reviderats och det pågår arbete med justera planerna
för att kunna inrymmas inom avsatt budget.
Kostnadsutveckling
Grafen till höger visar den ackumulerade kostnadsutvecklingen för Centralen baserat på
konterade leverantörsfakturor och kostnader på projektet. Per sista maj 2021 uppgår
den totala kostnaden till 12,5 mnkr, vilket vi förstår enbart omfattar etapp 1 av 4 för
projektet. För fullständig sammanställning av kostnader, se bilaga 2. Enligt information i
Internutredningen var den totala projektbudgeten för etapp 1–4 är 11,5 mnkr.
På nästkommande sidor redogör vi närmare för de årliga beslutade budgetarna och den
ekonomiska rapporteringen för projektet.
.
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* Kostnadsutvecklingen är justerad för Interna omföringar, rättelser, kundfakturor

November 2021
47

5.5. Budget och ekonomisk rapportering (1/6)

Fördelning och utveckling av kommunfullmäktiges beslutade budget
I slutet av november varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande
kalenderår. I budgeten för respektive år 2016 - 2019 framkommer två budgetposter för
projekt Tranemo Park. Det första projektet benämns som Gata, GC-väg, P-plats
Samhallstomten (9362) och den andra som VA Samhallstomten (9370).
Den beslutade budgeten för respektive år framgår av de gula och orangea staplarna i
diagrammet till höger. Den ekonomiska redovisningen för projektet öppnades 2017. Vi
har noterat att det förefaller ha skett vissa ombudgeteringar under 2016 vilket medför att
det inte går att summera de årliga budgetarna i diagrammet till en totalbudget. Någon
beslutad totalbudget för Tranemo Park finns inte angiven i dessa underlag.
Vi har informerats av kommunen att det inte finns beslut noterade i politiska protokoll
gällande budget för projektet utan detta är beslutat i de årliga investeringsbudgetarna.
År 2020 förändras budgetprocessen. I investeringsbudgeten 2020 som
kommunfullmäktige beslutade om 25 november 2019 ingår projektet 9362 Gata och
utemiljö Tranemo Park i budgetgruppen “Övriga lokaler” som tilldelas en budget på 24
mnkr. Underlaget till beslutet är ett förslag från respektive förvaltning där projekt 9362
har en föreslagen budget på 4 mnkr.
Enligt uppgift från kommunen gjorde den tekniska sektionen vid ingången av 2020
bedömningen att endast 2 mnkr skulle förbrukas för utemiljön, varför denna summa
sattes på projektet. När det framkom att projektkostnaden under 2020 översteg 2 mnkr
ändrades budgeten tillbaka till 4 mnkr vilket förklarar skillnaden mellan
budgetredovisningen i årsrapporten, tertialrapporten och månadsrapporterna för 2020
(se s. 50-52).
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I underlaget till investeringsbudgeten 2020 föreslås även en budget (plan) på 6 mnkr för
2021 för projekt 9362 har en föreslagen budget på 4 mnkr. Då projektkostnaden under
2020 väsentligt förbrukades även budgeten för 2021.
I investeringsbudgeten för 2021 fick projektet ingen budgetutrymme förrän
kommunfullmäktiga belsutade att revidera budgeten den 10 maj 2021 till 1 mnkr.
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5.5. Budget och ekonomisk rapportering (2/6)

Ekonomisk rapportering
Rapportering av projektet gjordes initialt i ordinarie delårs- och årsbokslut. Från och med
den 31 augusti 2020 infördes ekonomiska månadsrapporter som sammanställs på
förvaltningen och som därefter beslutas av kommunstyrelsen varje månad.
Enligt information i Internutredningen har ansvarig chef har lämnat felaktiga uppgifter till
ledningen och kommunstyrelsen angående ekonomisk prognos 2020, projektets
totalkostnad (budget) samt projektets tidplan.
De underlag vi erhållit kring ekonomisk rapportering av Tranemo Park består av
årsredovisningar, två tertialrapporter för år 2020, tre månadsrapporter under år 2020
(september, oktober, november) samt fyra månadsrapporter under år 2021 (januari,
februari, mars, maj). Baserat på erhållen ekonomisk rapportering kan vi se att det finns
stora avvikelser mellan budget och prognoser, främst under år 2020.
Mer detaljer från den ekonomiska rapporteringen redogörs för på nästkommande sidor.
Innan dessa rapporter upprättades saknas ekonomisk rapportering gällande projektets
kostnader.
I projektbudget, årsrapport, tertial- och månadsrapporter framgår det inte med tydlighet
vad ovan nämnda budgetposter inkluderar. PwC utgår från att samtliga projektkostnader
ska inkluderas inom ramen för dessa.
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5.5. Budget och ekonomisk rapportering (3/6)

Årsredovisningar
I årsredovisningarna redovisas investeringsbudget (inklusive ombudgetering) och
kostnadsutfall avseende projektet Tranemo Park för respektive år. I årsredovisningarna
2015 - 2020 återfinns två budgetposter som förefaller gälla Tranemo Park. Dessa är VA
Tranemo Park i rapporten från 2018 (taxefinansierad) och Gata o utemiljö Tranemo Park
(9362) i rapporten från år 2020. Dessa visualiseras i grafen till höger.
Både 2018 och 2020 avvek kostnadsutfallet avsevärt från investeringsbudgeten, -3,6
mnkr respektive 8 mnkr.
Baserat på summan av kostnadsutfallen för respektive år uppgår den totala
projektkostnaden till 8,4 mnkr. Den ackumulerade kostnaden för projektet vid årsskiftet
2020/2021 är dock 9,3 mnkr enligt PwC sammanställning av kostnadsutvecklingen.
Enligt årsredovisningen för 2020 är budgeten för projekt 9362 2 mnkr till skillnad från
beslutsunderlaget till den beslutade budgeten (se diskussion på s. 48).

*Investeringsbudgeten inklusive ombudgetering från föregående år
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5.5. Budget och ekonomisk rapportering (4/6)

Tertialrapport
År 2020 genomfördes uppföljning av investeringsbudget och prognos för projektet i form
av rapporten Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning där utfall presenteras
per tertial.
Av rapporten framgår det inte om projektet inkluderar budgetposten 9362, 9370 eller
båda två, varför det är svårt att jämföra tertialrapporten med de årliga budgetarna.
Projektet Tranemo Park finns endast omskriven i rapporten för T2. Kostnadsutfallet i
andra tertialen var 4,1 mnkr.
Utöver kostnadsutfallet presenteras den beslutade investeringsbudgeten och en
uppdaterad kostnadsprognos för det innevarande året. Dessa visualiseras i grafen till
höger.
Enligt rapporten är 2020 års budget för Tranemo Park 4 mnkr i likhet med de
beslutsunderlaget till den beslutade budgeten men till skillnad från årsredovisningen för
2020 (se diskussion på s. 48).
Enligt prognosen kommer budgeten på 4 mnkr överskridas med 3 mnkr för år 2020. Vid
tillfället är prognosen för den totala projektkostnaden 11,5 mnkr.
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5.5. Budget och ekonomisk rapportering (5/6)

Månadsrapport 2020
År 2020 genomfördes uppföljning av investeringsbudget och prognos för projekt
Tranemo Park i form av rapporten Månadsuppföljning. Det förefaller endast finnas
rapporter för september, oktober och november år 2020.
Posten som berör Tranemo Park i månadsrapporterna är 9362 (9370 omnämns inte).
I grafen till höger visualiseras investeringsbudget och en uppdaterad kostnadsprognos
för innevarande år samt för projektet totalt.
I månadsrapporterna är budgeten för 2020 2 mnkr till skillnad från 4 mkr som visas
beslutsunderlaget till 2020 års investeringsbudgeten (se diskussion på s. 48). Enligt
prognosen för år 2020 kommer kostnaden därmed avvika med 5 mnkr respektive 5,5
mnkr från budgeten. Som tillhörande kommentar till dessa prognoser finns angivet att
åtgärder har utförts tidigare än beräknat, flytt av fjärrvärmeledning utförs år 2020 och
asfaltering beräknas göras under året.
Den totala investeringsbudgeten för hela projektets kostnad är 11,6 mnkr.
Prognosen för den totala projektkostnaden är också 11,6 mnkr, vilket skiljer sig med
100 tkr från den som framkommer av tertialrapporterna (11,5 mnkr). Enligt uppgift från
kommunen beror differensen på felaktig avrundning.
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5.5. Budget och ekonomisk rapportering (6/6)

Månadsrapport 2021
Tranemo Park omnämns även i månadsrapporterna för år 2021. Inom tidsramen för vår
granskning (fram till sista juni 2021) finnas månadsrapporter för januari, februari, mars
och maj år 2021.
Investeringsbudgeten för 2021 är 0 kr fram till maj då budgeten höjs till 1 mnkr. Denna
revidering av investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige den 10 maj 2021.
Den totala investeringsbudgeten för det projektet är enligt rapporterna fram till maj 11,5
mnkr, vilket skiljer sig 100 tkr från budgeten på 11,6 mkr som framgick i
månadsrapporterna från 2020. Enligt uppgift från kommunen beror differensen på
felaktig avrundning.
I månadsrapporten för maj stiger den totala (aggregerade) budgeten för projektet med
4 mnkr från 11,5 mnkr till 15,5 mnkr trots att budgeten för det innevarande året endast
ökat med 1 mnkr. Anledningen till detta framgår inte av dokumentationen.
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6

Bedömning för Tranemo Park

6.1. Formella avvikelser

1. Politiska beslut

Underentreprenör

• Det saknas ett formellt politiskt beslut om budget och investeringskostnader för
Tranemo Park. Det kan därmed konstateras att de som har beställt arbeten och
godkänt kostnader sannolikt har överträtt sina befogenheter.

• Normalt ställer en upphandlande myndighet krav på att godkänna underleverantörer i en
entreprenadupphandling eller förbehåller sig att genomföra vissa arbeten själv för att ha
möjlighet att använda upphandlade ramavtalsleverantörer.

2. Upphandling och avtal

• Vid en upphandlad entreprenad skull det dock inte vara ett upphandlingsrättsligt fel att en
befintlig ramavtalsleverantör är underentreprenör och utför arbeten med andra villkor än
de som följer av ramavtalet.

Byggentreprenör
• Utgångspunkten när en upphandlande myndighet ska anskaffa en
byggentreprenad är att denna ska konkurrensutsättas enligt
upphandlingslagstiftningen vilket inte har skett i förevarande fall. Något
undantag från upphandlingsskyldighet i detta fall har inte identifierats. Det
innebär att köpen från Erik Larsson Bygg AB om cirka 8 miljoner är genomförda
som en otillåten direktupphandling med risk för upphandlingsskadeavgift och
potentiella skadeståndsanspråk.

• I förevarande fall har användandet av en entreprenör gjorts utan upphandling och är
därmed att bedöma som en otillåten direktupphandling och innebär dessutom ett brott
mot det befintliga avtalet. Kommunen har genom detta förfarande utsatt sig för risk för
både upphandlingsskadeavgift och potentiella skadeståndsanspråk från potentiella
leverantörer i allmänhet och från eventuella andra leverantörer i det aktuella ramavtalet.
3. Projektledning och genomförande

• Det är en mer anmärkningsvärt att detta i vart fall till en del har hanterats som
tilläggsarbeten till Centralen. För att ett arbete ska betraktas som ÄTA krävs att
det är väsentligen relaterat till det ursprungligen beställda arbetet och utförs
under den pågående entreprenaden. Det finns ingen koppling mellan dessa
projekt och genomförda arbeten kan därför heller inte vara ÄTOR.
• Avsaknaden av avtal är en allvarlig brist och har utsatt kommunen för allvarliga
risker avseende bland annat utförande, ekonomi, ansvar, avhjälpande, garantier
mm.
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• Det saknas upphandlingsunderlag och kontraktshandlingar som grund för genomförande.
Vi har inte identifierat några beställningar av det utförda arbetet.
4. Budget och ekonomisk rapportering
• Inga formella avvikelser som kan räknas som överträdelser från gällande styrdokument
har noterats.
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6.2. Kvalitetsbrister

3. Budget och ekonomisk rapportering
• Bristande dokumentation och redovisning gör att det är svårt att härleda den
ekonomiska rapporteringen från de projektbudgetar som kommunfullmäktige beslutar
om årligen.
• Det saknas dokumentation om beslut om projektbudget för år 2020. År 2020 ändras
formatet för presentation av kommunens budget på så sätt att investeringsbudgeten
för specifika projekt inte presenteras i den årliga budgeten utan i tertial- och
månadsrapporter. Dessa är dock framtagna efter att året påbörjats.
• Enligt kostnadsprognoserna i såväl tertial- som månadsrapporterna förväntas
budgeten för år 2020 överskridas. Av dokumentationen framgår det inte om detta
föranleder förslag på åtgärder eller budgetäskande.
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• För att göra en korrekt investeringsbedömning behöver alla kostnader som berör ett
projekt vara sammanställda. PwC:s bedömning är att projektet Tranemo Park består
av delprojekten Gata, GC-väg, P-plats Samhallstomten (9362), VA Samhallstomten
(9370) samt rivningen av gamla Samhallsbyggnaden.
• De fakturor som kommunen mottagit visar att projekten drev kostnader under år
2019. PwC:s uppfattning är att det saknas redovisning om dessa kostnader i
årsrapporten från år 2019.
• Tranemo Park är inte omnämnt i tertialrapporten för T1 trots att projektet förefaller ha
varit kostnadsdrivande under denna period.
• Det förefaller vara felaktigheter i månadsrapporterna från år 2021. I maj höjs
investeringsbudgeten från 0 kr till 1 mnkr. Rimligtvis borde den ackumulerade
budgeten för hela projektet således stiga med 1 mnkr under samma period, men
enligt rapporten stiger den med 4 mnkr.
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7

Förslag till förbättringar

Förslag till förbättringar (1/6)
Baserat på det underlag vi haft till förfogande och de intervjuer vi gjort med nyckelpersoner i projektet bedömer vi att genomförandet av projekten Centralen och Tranemo Park inte har
hanterats på ett korrekt sätt avseende projektering, upphandling och genomförande av kommunens tjänstepersoner. Möjligheter till förändringar och förbättringar finns dock i alla
organisationer. Genom att implementera de rutiner som vi rekommenderar reduceras förhoppningsvis framtida risker samtidigt som de skapar förutsättningar för ett ännu mer
intressant och stimulerande deltagande i kommunens projektarbeten avseende bygg- och anläggningsprojekt.
Det ska noteras att kommunen sedan genomförandet av Projekten har implementerat nya regler bl.a. för investeringsprojekt som vi förstått täcker ett antal av de förbättringsåtgärder vi
föreslår. Oaktat detta lyfter vi fram de förbättringsförslag vi ser baserat den granskning vi genomfört av Centralen och Tranemo Park.

Investeringsstyrning

Underlag till investeringsprojekt

Säkerställ att formella investeringsbeslut fattas innan upphandlingar startar och/eller
genomför bygg- och anläggningsprojekt.

För samtliga investeringsprojekt ska ett beslutsunderlag finnas. Underlaget från nämnd
ska bland annat innehålla en beskrivning och motivering av projektet samt ekonomiska
konsekvenser såsom kapitalkostnader och driftkostnadskalkyler.

Investeringar tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på
verksamheten. En tydlig investeringsprocess ger bra förutsättningar för att skapa
efterfrågade och ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Det är eftersträvansvärt för
kommunen att ta fram tydliga anvisningar för styrning av investeringar.

De ekonomiska konsekvenserna tas bland annat fram för att visa investeringens
resultatpåverkan. Fastighetsinvesteringar (bygg- eller anläggningsprojekt) bör hanteras
utifrån en projektmodell där projekten hanteras i olika skeden med olika beslutspunkter.

Syftet med investeringsprocessen är att samla och tydliggöra kommunens regler för
hantering av investeringar, stärka, effektivisera och säkerställa styrningen av Tranemo
kommuns investeringar samt tydliggöra ansvar, roller och mandat.
Investeringsprocessen hanterar bland annat definitionen av investering, olika
kategoriseringar och grupperingar, investeringsplanering, vem som fattar beslut i de
olika skedena i ett projekt samt vem som är ansvarig för vad. Uppföljning och
slutredovisning hanteras också i investeringsprocessen.
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Förslag till förbättringar (2/6)
Upphandling - inklusive processer fram till upphandling
Kommunen bör definiera vilka moment i upphandling som är att betrakta som ren
verkställighet samt under vilka förutsättningar detta ska gälla, eftersom detta
genomgående är otydligt.. Kommunen bör även definiera i vilken utsträckning ÄTOR ska
anses som ren verkställighet samt om den givna delegationen på
inköp/upphandlingsärenden ska kunna avse enskilda ÄTOR eller om beloppsgränsen
gäller det sammantagna beloppet för beställda ÄTOR.
Kommunen, som beställare av bygg- och anläggningsprojekt, skulle vara hjälpta om
genomförandet av ett tilltänkt projekt, för tydlighetens skull, delades upp i väl
avgränsade skeden och att resultatet av respektive skede presenteras för relevant
kommunal instans som underlag för formellt beslut avseende projektets fortsättning
innan efterföljande skede påbörjas.
Projektledaren leder projektet genom dess olika skeden. En projektgrupp bildas initialt
som följer projektet genom alla skeden. Under ”byggskedet” kan gruppen fungera som
styrgrupp och ”bollplank” till projektledaren.
Förslag på skeden:
• Idéskede eller utredningsskede: Behov av lokaler eller anläggning har uppstått. För
att kunna definiera och kvantifiera behovet skapas en verksamhetsbeskrivning med
funktionskrav för de nya lokalerna eller den nya anläggningen. Såväl brukarens
behov som fastighetsägarnas krav på fastigheten definieras. En grov kostnadskalkyl
upprättas baserad på erfarenhetssiffror i syfte att kvantifiera och skapa förståelse för
vilken ungefärlig totalkostnadsnivå ett eventuellt projekt skulle landa på.
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• Programskede: Under detta skede utarbetas programhandlingar för projektet där det
beslutas om byggnadens storlek, önskad teknisk standard och utformning i stora
drag. Programhandlingarna skall utgöra en sammanfattad förutsättning för projektet
och utgör det samlade underlaget för beslut om fortsatt projektering. Den tidigare
grova kostnadskalkylen uppdateras för att bättre bedöma projektets storleksordning. ”
Överensstämmer det vi kommit fram till med vad som är tekniskt och ekonomiskt
möjligt att genomföra?”
• Systemskede: Tekniska system, material m.m. tas fram som optimala lösningar för
den kravbild man kommit fram till i de tidigare skedena. Systemhandlingarna skall ge
en tydlig bild av den planerade byggnaden eller anläggningen, hur den konstruktiva
utformningen skall ske samt tekniska installationssystem. Detta skall bilda underlag
för en uppdaterad kostnadskalkyl, som nu upprättas baserad på systemhandlingarna.
Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede.
• Bygghandlingsskede: Beslut om entreprenadform. Utförandeentreprenad eller
totalentreprenad? Samverkansform? Med utgångspunkt från systemhandlingarna tas
bygghandlingar fram, vilka skall utgöra underlag entreprenörerna för att ta fram
anbudspris. Byggherrens kalkyl uppdateras än en gång om avvikelser skett i
förhållande till vad som framgick av systemhandlingarna. Handlingarna ut på
anbudsräkning. Upphandling av entreprenör (-er).
Tydligt avgränsade skeden med tydliga ”beslutsgrindar” innan starten av Byggskede
(Bygg-, inredning-, mark- och installationsarbeten fram till och med godkänd
slutbesiktning) samt efterföljande Överlämnandeskede (inklusive efterkalkyl samt
etablering av förvaltning) skapar optimala förutsättningar för projektgenomförandet.
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Förslag till förbättringar (3/6)
Genomförande
• Kommunen bör se över rutinerna kring ÄTA-hanteringen. Enligt AB (Allmänna
Bestämmelser) är ombudet den som med bindande verkan kan träffa ekonomiska
uppgörelser. Viktigt att formalia följs så detta harmonierar med bestämmelserna i
AB04 respektive ABT06. Om projektledare förväntas hantera ÄTA-uppgörelserna så
måste han/hon ges rätt behörighet respektive befogenhet att agera på ett korrekt sätt.
• I syfte att eliminera eventuella missförstånd så bör budgeteringsrutinerna för byggoch anläggningsprojekt ses över så slutkostnadsprognosen för projektet kontinuerligt
lyfts fram samtidigt som den årliga utgiftsposten presenteras. Skapa gärna ett tydligt
”projektdatablad” över projektet som medföljer som bilaga vid varje
budgetgenomgång. Se ett exempel på sådant projektdatablad i bilaga 4.
• Rutiner för riskbedömningar, inklusive evalueringssystem, vid genomförande av större
kommunala byggprojekt bör ses över. Finns redan sådana är det viktigt att
kommunicera ut detta till medarbetare som är verksamma i projektet.

• Tydliga rutiner bör införas för vad kommunens egna projektkalkyler för bygg- och
anläggningsprojekt skall innehålla och hur de skall utformas. Skall den omfatta
samtliga kostnader eller endast vissa delar. Viktigt att det lämnas tydliga anvisningar
angående vilka positioner som skall ingå i kalkylen, vem som ansvara för att kalkylen
tas fram samt till vem den skall presenteras. Exempel på rubriker (positioner):
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Markförvärvskostnader
Projekteringskostnader
Övriga konsultkostnader
Kostnader för bygglov
Anslutningsavgifter
Gatumarksersättning
Detaljplanekostnader
Rivning-, bygg-, och installationskostnader
Finansieringskostnader

• Noggranna rutiner för rapportering, redovisning och kommunikation kring
projektresultat bör omgående utarbetas.

• Kommunen bör skapa en tydligt mall för kostnadsuppföljningssystem för pågående
projekt, både i kostnadsstyrningsssyfte samt för att säkerställa att kontering av
kostnader sker på rätt kostnadsställe.

• En ”kommunikationsstruktur” bör kapas (vem som pratar med vem om vad) för
undvikande av missförstånd.

• Projektledare bör kontrollera och godkänna samtliga leverantörsfakturor i projektet
samt tillse att dessa konteras på rätt konto och kostnadsställe.

• Regler bör också skapas angående vem som, vid behov, skall kommunicera med
media (tidningar, radio, TV etc.) angående ett planerat eller pågående bygg- eller
anläggningsprojekt.
• Rutiner för löpande rapporteringssystem för bygg- och anläggningsprojekt bör
omgående etableras i syfte att skapa ett så transparent informationsflöde som möjligt
mellan olika funktioner inom kommunen.
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8

Bilagor

Bilaga 1. Budgeterad byggkostnad
Nedan redovisas budgeterade kostnader för Centralen som sammanställts av Föreningen Centralen och, såvitt vi förstår, i samråd med de personer från kommunen som vid
tillfället var engagerade i projektet. Dessa har agerat delvis som underlag till de politiska beslut som fattats kring investeringsbudget för projektet.

62

Bilaga 2. Fakturering
Nedan redovisas totala summan som fakturerats från respektive leverantör i projekt Centralen och Tranemo park.

63

Bilaga 3. Ytor/lokaler Centralen
Lokal

Yta m2 BTA

Kommentar

Hotell

375

Uteplats är ej medräknad – får mätas efter att markritning är fastställd

Restaurang (inklusive kök)

244

Summa

619

Bibliotek

802

Bussgarage

75

Andrum

59

Gemensamma ytor
Rundel
Entre
Balkong

154
38
56

Summa Gemensamma ytor+andrum+bibliotek

248

Fastighetsytor
Apparatrum
Hiss

102
8

Summa fastighetsytor

110

Totalyta för Centralen

1838
64

Bilaga 4. Projektdatablad som budgetunderlag (exempel)

65

