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1 Sammanfattning 

Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur 
investeringsprojekten Tomaslundens förskola och nytt kök i Njudungsgymnasiet har 
hanterats utifrån olika perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida tekniska 
nämnden har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
investeringsverksamheten inom tekniska nämnden fungerar väl. De kalkyler som 
upprättats och som legat till grund för budget har visat sig stämma väl överens med de 
uppskattade slutliga kostnaderna för projekten. 

Den processplan för investeringar som kommunen har bedömer vi följas. För 
investeringar i nybyggnation av förskolor finns ett funktionsprogram som vi bedömer 
leda till lägre kostnader och snabbare projektering. 

Upphandlingarna av projekten har gjorts som samordnad generalentreprenad. 
Gällande lagstiftning har följts. Upphandlingsformen ställer krav på löpande uppföljning 
av projekten. Vi bedömer att kompetensen finns i kommunen. 

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden har tillräcklig styrning, 
uppföljning och god kontroll över investeringsprojekt som utförs av entreprenörer.  
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur Tomaslundens 
förskola och det nya köket i Njudungsgymnasiet har hanterats utifrån olika perspektiv. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Revisorerna har i sin revisionsplanering och risk- och väsentlighetsanalys inför 2018 
identifierat behov av att klargöra hur investeringsprojekten Tomaslundens förskola och 
nytt kök i Njudungsgymnasiet har hanterats utifrån olika perspektiv. 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida tekniska nämnden 
har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen. 

Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen: 

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

 Beslutsprocessen och eventuella omprioriteringar under 
investeringsprocessen? 

 Hur har entreprenörerna upphandlats? 

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

 Samspel och ansvarsfördelning mellan förvaltning, nämnd, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige i ärendena? 

 Har den slutliga kostnadsberäkningen för projekten presenterats för politiken? 

 Vilka förklaringar finns till de eventuella ekonomiska avvikelserna? 

 Vilken ”kontrollapparat” har kommunen haft i projektet? 

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

2.2 Avgränsning 

Granskningen har i första hand avsett tekniska nämnden. Kommunstyrelsen har ingått 
avseende sin uppsiktsplikt. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  
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2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier. 

— Avstämningar och kontroller med berörda tjänstemän. 

 

Rapporten är faktakontrollerad av Joakim Öhman, Vetlanda kommun. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation 

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll av kommunens 
mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. Tekniska nämnden styr tekniska 
kontoret. 

Tekniska kontoret ansvarar bland annat för trafiksäkerhet, att sköta om kommunens 
skog, parker och grönområden, administrera försäljningen av mark, ta fram kartor för 
olika byggändamål och se till att kommunens fastigheter är i bra skick. 

Förvaltningen är indelad i fem olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. 
De fem verksamheterna är Fastighet, Mark och exploatering, Plan, Utredning och 
exploatering samt Gata-park. 

3.2 Tomaslundens förskola (även kallad Ölandsgatans/Tändhattens 
förskola) 

3.2.1 Förstudier och kostnadsberäkningar 

En förkalkyl upprättades våren 2015. Den grundade sig på ett av kommunfullmäktige 
beslutat funktionsprogram förskola1. Funktionsprogrammet är utarbetat av en 
arbetsgrupp med representation från barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden. 

Syftet med funktionsprogrammet för förskolan är att skapa samsyn mellan förvaltningar 
och politiker kring funktioner i samband med planering och projektering av förskolor. 
Förskolorna ska uppfylla såväl verksamhetens krav som tekniska och ekonomiska 
krav. 

Ett annat syfte med funktionsprogrammet är att spara tid vid genomförandet av ett 
enskilt projekt. Det gäller i första hand nyproduktion men tillämpliga delar även om- och 
tillbyggnader. Programmet utgör styrdokument för alla som involveras i nya projekt, 
såväl inom som utom kommunens förvaltningar. 

Funktionsprogrammet beskriver inte i detalj hur en förskola ska vara utformad. Det 
beskriver dock vilka funktioner som bör finnas, vilka materialval som ska göras m.m. 

                                                
1 2015-05-20, § 115 
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Det beskriver även hur en projektprocess ska genomföras så snart en lämplig tomt, 
utifrån kommunens översikts- och fördjupade översiktsplaner, utsetts. Syftet är att 
förenkla programarbete och projektering eftersom en stor del av krav och behov redan 
finns definierat och inte behöver gås igenom för varje nytt projekt. 

2014-11-04 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att uppdra åt tekniska 
kontoret att projektera och bygga till Ölandsgatans förskola med ytterligare tre 
avdelningar, totalt sex avdelningar. Detta under förutsättning att detaljplanen skulle 
vinna laga kraft. 

Beslut togs av fullmäktige 2015-09-15 om att anta detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. 
fastigheter, Ölandsgatans förskola är belägen i området Tomaslunden i västra delen av 
Vetlanda tätort. 

Utbyggnaden kalkylerades, utifrån funktionsprogrammet för förskola och erfarenheter 
från liknande projekt samt á-priser, till totalt 30 mkr. 

Tekniska nämndens utskott beslutade 2016-01-14 att godkänna byggstart av 
tillbyggnad av Ölandsgatans förskola med 4 avdelningar med tillagningskök och 
bufféservering, renovering av befintliga lokaler, skolgård, nya p-platser samt 
anläggning av gång- och cykel-vägar. 

Finansiering av projektet beslutade tas från investeringsplanen för förskolor 
(investeringsplan 2015-2019) som beslutades av fullmäktige 2014-06-18. 

3.2.1.1 Kommentarer 

Att utgå från ett funktionsprogram som Vetlanda kommun gör, med beskrivning av 
funktioner, materialval etc. innebär till viss del en standardisering av byggprojekten i 
kommunen. Detta bör leda till snabbare projektering, mindre ändringar, tillägg och 
avdrag (ÄTA) vilket i sin tur bör leda till att det färdigställda byggprojektet blir mindre 
kostsamt. En stor del av kravspecifikationen är genom detta färdigställd inför en 
upphandling. 

Vi bedömer förfarandet som ändamålsenligt.  

3.2.2 Beslutsprocessen (Processplan för investeringsprojekt) 

Beslutsprocessen är väl beskriven i Vetlanda kommun och är en del av arbetet med 
kommunens investeringsbudget.  

Beslutsprocessen2 är indelad i fem faser. Enligt processplanen för investeringsprojekt 
ska en projektansvarig utses för varje enskild fas, men i praktiken är det samma person 
genom hela projektet, d.v.s. byggprojektledaren. 

Investeringsbehovsfas 
Det börjar med att förvaltningarna/nämnderna identifierar ett behov av lokaler. Därefter 
gör fastighetschefen en analys av befintligt fastighetsbestånd för att se om behovet går 
att lösa utan en investering. Sedan görs en bedömning av kostnaderna på anpassning 
av befintliga lokaler eller på nya lokaler. Detta görs i en förstudie. 

                                                
2 Se bilaga 
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Utifrån förstudier sammanställs alla förvaltningars förslag i en investeringsbudget/-plan 
på 0-5 år som går till tekniska nämnden för avslag eller tillstyrkan. Vid tillstyrkan går 
förslaget vidare till kommunstyrelsen i sin egenskap av budgetberedning och slutligen 
till fullmäktige för antagande av investeringsbudget. 

Fastighetschefen arbetar utifrån investeringsplanen fram en budgetfördelning för 
samtliga projekt vilken går till nämnden för beslut. Om nämnden tillstyrker fördelningen 
påbörjas sedan en projektbeskrivning. Denna görs av fastighetschef. 

Programskedet 
Programskedet börjar med att en projektansvarig för programskedet utses och en 
projektbeskrivning och tidplan upprättas. Därefter genomförs ett uppstartsmöte med 
input från förvaltningarnas behovsanalyser, plan, gata/park, fastighetsavdelningen och i 
förekommande fall externa aktörer. I detta skede görs geotekniska undersökningar, 
nybyggnadskarta upprättas, ritningar tas fram, kalkyler görs för att till sist godkännas av 
fastighetschef. Nämnden informeras om projektet och projektering vidtar. 

Projekteringsfasen 
I projekteringsfasen ligger mycket av aktiviteterna på projektansvarig som utses i 
samband med att projekteringsfasen startar. Projekteringsfasen innehåller ett antal 
aktiviteter som till slut leder fram till upphandling av entreprenör(er). En 
anbudsförfrågan upprättas och annonseras i upphandlingsstödet www.e-avrop.com. I 
projektet Tomaslundens förskola tillämpades förenklad upphandling enligt lag om 
offentlig upphandling (LOU). 

Utförandefasen 
I utförandefasen ska en byggledare utses, en eventuell anmälan till arbetsmiljöverket 
ska göras, ett tekniskt samråd ska genomföras och miljö- och byggnadsnämnden ska 
ge startsbesked innan byggnation påbörjas. Utförandefasen leder slutligen fram till en 
besiktning av färdig byggnation och efter slutsamråd och slutbesked från miljö- och 
byggförvaltningen kan byggnaden överlämnas till berörd förvaltning för ibruktagande. 

Till sist sammanställs alla kostnader för projektet, försäkringsbolag kontaktas, 
räddningstjänsten informeras och relationshandlingar upprättas. 

Förvaltningsfasen 
Förvaltningsfasen inleds i och med att byggnaden överlämnas till berörd förvaltning. 
Under garantitiden sammanställer fastighetsskötare de felaktigheter som eventuellt 
upptäcks.  Även förvaltningens observationer av eventuella felaktigheter sammanställs. 
En skriftlig rapport om felanmälningar upprättas och byggledaren samlar in alla 
uppgifter om fel under garantitiden. Innan garantitiden löpt ut görs en garantibesiktning 
som ligger till grund för eventuella reklamationer till entreprenörerna. 

3.2.2.1 Kommentarer 

En viktig komponent i en effektiv lokalplanering och lokalnyttjande är att analysera hur 
ett upplevt behov av lokaler kan lösas på effektivast möjliga sätt utan att investera i nya 
lokaler. Vetlanda kommun har en etablerad plan för detta (Processplan för 
investeringsprojekt). Planen beskriver hela processen från analys av behov till 
överlämnande av en byggnad till berörd/beställande förvaltning. Planen är integrerad 



 

 7 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

med kommunens flerårsbudget vilket konkretiserar de närmast kommande årens 
investeringar. Därigenom ökar möjligheterna till budgetföljsamhet. 

Vi bedömer förfarande som ändamålsenligt. 

3.2.3 Upphandling av entreprenörer 

Upphandlingen av Tomaslundens förskola gjordes som en samordnad 
generalentreprenad. Det innebär att kommunen själv inhämtar anbud på de olika delar 
som ingår i bygget. Därefter överlåts kontrakten för de olika entreprenaderna till en 
utsedd generalentreprenör som ansvarar för samtliga entreprenörers insatser. 
Upphandlingsformen är relativt ovanlig. Det vanligaste är delad entreprenad och 
framför allt generalentreprenad. 

Vid en delad entreprenad får kommunen själv handla upp de olika arbetena såsom 
t.ex. elarbeten, bygg, ventilation etc. och själv stå för samordningen i utförandet. 

Vid en generalentreprenad skriver kommunen kontrakt med en entreprenör som 
ansvarar för alla delar i bygget och generalentreprenören får sedan skriva kontrakt med 
valfria underleverantörer. 

Själva upphandlingsförfarandet för Tomaslundens förskola skedde genom förenklad 
upphandling enligt LOU. 

Som generalentreprenör utsåg kommunen Nässjö Bygg AB. 

3.2.3.1 Kommentarer 

Ibland framförs uppfattningen om att samordnad generalentreprenad innebär en risk 
eftersom generalentreprenören inte själva kan välja vilka underentreprenörer som ska 
delta i projektet. Vidare menar skeptikerna att genomförandet blir mindre effektivt 
eftersom underleverantörerna inte är vana att arbeta tillsammans. Förfarandet kräver, 
enligt vår bedömning, en hög kompetens hos beställaren. I detta fall Vetlanda kommun. 
De budgetsummor som har kalkylerats ligger väl i linje med vad de slutgiltiga projekten 
bedöms sluta på. Detta indikerar att nämnden har en god 
projektstyrning/beställarkompetens. 

3.2.4 Politikens roll avseende godkännande av omprioriteringar och 
kostnadsöverskridanden 

De anbud som Vetlanda kommun! har fått in är i fast pris. Trots detta kan kostnaderna 
gå upp eller ner på grund av ändringar, tillägg eller avdrag (s.k. ÄTA-arbeten) i 
utförandet under projektets gång. Det kan bero på att kommunen beslutar om ändrad 
utformning eller på saker som inte kunde förutses vid anbudstillfället. 

Mindre sådana ÄTA-arbeten beslutas och hanteras av kommunens byggprojektledare 
på byggmötena utan att lyftas politiskt. Om projektbudgeten befaras överskridas lyfts 
frågan i första hand till tekniska nämnden. 

Projektbudgeten för Tomaslundens förskola var på 30 miljoner kronor. Den slutliga 
kostnaden är ännu inte sammanställd men uppskattas till 31,3 miljoner kronor. Fram till 
2018-12-13 är det bokfört 30,1 miljoner kronor på projektet. 



 

 8 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Den slutliga kostnaden är ännu inte klar eftersom entreprenören har dragit ut på sin 
redovisning av kostnader för ÄTA-arbeten. 

3.2.4.1 Kommentarer 

Pågående projekt redovisas till nämnden vid varje sammanträde. Den differens mellan 
projektbudget och uppskattad slutkostnad bedömer vi som liten. Det finns därmed inte 
någon anledning för nämnden att göra mer än att konstatera att projektet blivit 1,3 
miljoner kronor dyrare än kalkylerat. 

3.2.5 Ansvarsfördelning 

Ett investeringsprojekt förutsätter att kommunfullmäktige beslutat om en 
investeringsbudget. Beslutet av investeringsbudget är resultatet av budgetprocessen 
och investeringsbudget tas rullande 0-5 år fram i tiden. När ett enskilt projekt ska 
startas är det tekniska nämndens utskott som tar beslut om igångsättning. Projektet 
som sådant utförs av tekniska kontoret. 

Ansvarsfördelningen klargörs i processplanen för investeringsprojekt som är beskriven 
i kapitel 3.2.2 ovan. Berörda förvaltningar deltar i projektet. 

3.2.5.1 Kommentarer 

Att investera eller inte är ett resultat av kommunens budgetprocess. Det är ytterst 
fullmäktige som tar beslut om kommunens investeringsbudget. Igångsättningsbeslut 
tas av tekniska nämndens utskott. Utskottet kan inte ta beslut om igångsättning för 
investeringsprojekt som fullmäktige inte beslutat om.  

Vi bedömer att ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig. 

3.2.6 Kontroll av projektet 

Tekniska nämnden har en stående punkt vid sina sammanträden där förvaltningen 
redovisar pågående projekt. Eventuella behov av revideringar av projektbudgetar lyfts 
vid dessa tillfällen. 

Byggmöten under projektets gång har skett ungefär varannan vecka. För 
Tomaslundens förskola har det varit 35 dokumenterade byggmöten. I 
byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi och ÄTA. Upprättade ÄTA-
listor gås igenom och stäms av. Av protokollen framgår att betalningar för ej 
färdigställda men fakturerade arbeten hålls inne.  

152 ÄTA-framställningar har gjorts från generalentreprenören. Den totala summan 
ÄTA-anspråk är vid granskningstillfället på 3 460 328 kronor. Godkända av kommunen 
per den 21/1 2019 är 2 686 685 Mellanskillnaden är under förhandling.  

Alla byggmötesprotokoll skrivs under av såväl generalentreprenören som 
byggprojektledaren från kommunen. 

Under rubriken ”Ekonomi och ÄTA” i byggprotokollen framgår om projektet ligger i fas 
tidsmässigt eller inte. Om projektet ligger i fas ekonomiskt saknas det uppgift om. 
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En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. Vi kan konstatera att det 
finns omfattande protokoll från slutbesiktning av projektet. 

3.2.6.1 Kommentarer 

Att hålla frekventa byggmöten under ett projekts gång är viktigt för att kunna ”stämma i 
bäcken” om något skulle gå som det inte är planerat. Att på byggmötena stämma av 
det ekonomiska läget och ÄTA-arbeten är lika viktigt. Vi anser att det vore en fördel om 
information om hur det ekonomiska läget är i projektet noterades i 
byggmötesprotokollen även om det redovisas som en stående punkt på varje 
nämndssammanträde. Då har man all information samlat på ett ställe. 

Vi bedömer att kontrollen över projektet varit tillräckligt och ändamålsenlig. 

3.2.7 Viten 

I kontrakten med entreprenören är inskrivet en vitesklausul. Innebörden av denna är att 
kommunen ska bli ekonomiskt kompenserad vid eventuellt överskridande av slutdatum 
för arbetet. Det gäller om det inte är kommunen som har orsakat förseningen. 

Vi försening är kommunen berättigad att av entreprenören erhålla vite med för varje 
vecka som färdigställandedatum har överskridits. 

Vitet är 0,5 procent av den sammanlagda kontraktssumman inkl. övertagna 
entreprenader. Entreprenaden för Tomaslundens förskola var uppdelad i två 
huvuddelar. Samma villkor gäller för båda delarna. 

3.2.7.1 Kommentarer 

Användandet av viten i entreprenadkontrakt är snarare regel än undantag. Syftet är 
förstås att förmå entreprenörerna att hålla tidsschemat. Att hålla tidsschemat är oerhört 
viktigt. Verksamheten har planerat för ianspråktagande av lokalerna från en viss 
tidpunkt. Skulle detta ändras blir det ofta så att det medför extra kostnader för 
verksamheten som ska använda lokalerna. 

Att övertagna entreprenader (underentreprenörer till generalentreprenören) ingår gör 
att generalentreprenören ansvarar för sina underentreprenörer. Generalentreprenören 
kan så att säga inte skylla på underentreprenörerna vid en eventuell försening.  

3.3 Njudungsgymnasiets kök 

3.3.1 Förstudier och kostnadsberäkningar 

Projektet föranleddes av en utredning kring att avsluta det gamla centralköket på 
Bättringsvägen. Genom att utöka Njudungsgymnasiets kök inom befintlig byggnad 
skulle en mer rationell hantering av kommunens måltidsservice kunna uppnås. 

I beslutsunderlaget för tekniska nämndens igångsättningsbeslut 2015-05-21 § 64 
uppges att förutom en ombyggnad av köket ska även ombyggnad av matsal, utbyte av 
ventilation som även inkluderar intilliggande hörsal, ny styr- och reglerutrustning och 
utbyte av fönster ingå. 
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Förkalkylen som låg till grund för investeringsbeslutet grundade sig på á-priser och 
erfarenhet från liknande projekt och beräknades till 22 miljoner kronor. När 
igångsättningsbeslutet skulle tas hade anbud inkommit från entreprenörerna och kunde 
fastställas till ca 25 miljoner kronor. 

I fullmäktiges budgetbeslut låg 22 miljoner kronor för detta projekt. Fullmäktige hade 
också beslutat om 2 miljoner kronor för energieffektivisering, PCB-sanering3 och utbyte 
av styr- och reglerteknik på gymnasiet. Därför kunde 2 miljoner kronor tas från dessa 
medel. Kvarstående miljon avsågs täckas av anslaget för mindre investeringsåtgärder. 

Projektbudgeten utökades under september månad till 26 500 tkr. Orsaken var att en 
omfattande asbestsanering, som man inte förutsåg vid upphandlingstillfället, medförde 
såväl förseningar som fördyring av projektet. 

3.3.1.1 Kommentarer 

Projektet innebar en ombyggnad av befintligt kök. Kostnadsberäkningar har gjorts på 
samma sätt som för Tomaslundens förskola och finansieringen har beslutats av 
fullmäktige till största delen. I nämndens budget fanns ett anslag för mindre 
investeringsåtgärder vilket beslutades kunna användas för att täcka resterande 
kostnader i projektet. Igångsättningsbeslutet grundar sig därmed på en fullständig 
täckning i budgeten för investeringen. 

Vi bedömer att förstudier och kostnadsberäkningar inkl. finansiering varit 
ändamålsenlig.  

3.3.2 Beslutsprocessen (Processplan för investeringsprojekt) 

Beslutsprocessen är den samma för alla investeringsprojekt. Se bilaga samt avsnitt 
3.2.2. 

3.3.3 Upphandling av entreprenörer 

Precis som för Tomaslundens förskola gjordes upphandlingen som en samordnad 
generalentreprenad. 

3.3.4 Politikens roll avseende godkännande av omprioriteringar och 
kostnadsöverskridanden 

De anbud som Vetlanda kommun har fått in är i fast pris. Trots detta kan kostnaderna 
gå upp eller ner på grund av ändringar, tillägg eller avdrag (s.k. ÄTA-arbeten) i 
utförandet under projektets gång. Det kan bero på av kommunen ändrad utformning 
eller på saker som inte kunde förutses vid anbudstillfället. 

Mindre sådana ÄTA-arbeten beslutat av förvaltningen utan att lyftas politiskt. Om 
projektbudgeten befaras överskridas lyfts frågan i första hand till tekniska nämnden. 

                                                
3 PCB står för polyklorerade bifinyler och användes främst under 1960-talet, inom byggindustrin, som 
mjukgörare i fogmassor. Det är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som när de kommer ut i 
miljön anrikas i näringskedjan och som har skadliga effekter på djur och människor. PCB kan finnas i 
byggnader uppförda mellan åren 1956-1973. 
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Den ursprungliga projektbudgeten för Njudungsgymnasiets kök var på 25 miljoner 
kronor som senare utökades till 26,5 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden är ännu 
inte sammanställd men uppskattas till 25 200 tusen kronor. Fram till 2018-12-13 är det 
bokfört 24 850 tusen kronor på projektet. 

Projektet redovisades i kommunfullmäktige 2016-10-19. Den slutliga kostnaden är 
ännu inte klar eftersom entreprenören har dragit ut på sin redovisning av kostnader för 
ÄTA-arbeten. Ett antal möten har hållits efter att entreprenaden godkändes och 
kommunen har då motsatt sig en del arbeten och kostnader och till entreprenören 
redovisat vad kommunen anser är en berättigad kostnad. Kommunen väntar på 
återkoppling från entreprenören och även detta har dragit ut på tiden. 

3.3.4.1 Kommentarer 

En befarad avvikelse i ett ombyggnadsprojekt på 200 tusen kronor i ett projekt som 
kalkylerats till 25 miljoner kronor är en avvikelse på 0,8 procent. Att inte specifikt lyfta 
en sådan avvikelse till nämnden bedömer vi vara i sin ordning. Nämnden får också 
löpande information om alla pågående projekt vid alla sina sammanträden. 

3.3.5 Ansvarsfördelning 

Ett investeringsprojekt förutsätter att kommunfullmäktige beslutat om en 
investeringsbudget. Beslutet av investeringsbudget är resultatet av budgetprocessen 
och investeringsbudget tas rullande 0-5 år fram i tiden. När ett enskilt projekt ska 
startas är det tekniska nämndens utskott som tar beslut om igångsättning. Projektet 
som sådant utförs av tekniska kontoret. 

Ansvarsfördelningen klargörs i processplanen för investeringsprojekt som är beskriven 
i kapitel 3.2.2 ovan. Berörda förvaltningar deltar i projektet. 

På förvaltningsnivå var samarbetet störst mellan tekniska kontoret och måltidsservice. 
Gymnasieskolan hölls löpande informerad om projektet.  

Vi bedömer ansvarsfördelningen som ändamålsenlig. 

3.3.6 Kontroll av projektet 

Tekniska nämnden har en stående punkt vid sina sammanträden där förvaltningen 
redovisar pågående projekt. Eventuella behov av revideringar av projektbudgetar lyfts 
vid dessa tillfällen. 

Byggmöten under projektets gång har genomförts ungefär varannan vecka. För 
Njudungsgymnasiets kök har det varit 18 dokumenterade byggmöten. I 
byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi och ÄTA. Upprättade ÄTA-
listor gås igenom och stäms av. Av protokollen framgår att flera betalningsplaner är 
tidsbaserade. Det innebär att om tider för färdigställande förskjuts så kommer även 
utbetalningar att förskjutas. 

I projektet framställdes 104 ÄTA-anspråk från generalentreprenören. Samtliga har gåtts 
igenom och diskuterats. 16 har renderat i avslag. 19 är fortsatt ifrågasatta av 
kommunen. En del av avslagen beror på att generalentreprenören krävt ersättning för 
sådant som redan enligt upphandlingsdokumenten ska ingå i arbetet. 
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En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. Vi kan konstatera att det 
finns omfattande protokoll från slutbesiktning av projektet. 

3.3.6.1 Kommentarer 

Tidsmässigt har projektet Njudungsgymnasiets kök varit mindre än byggnationen av 
Tomaslundens förskola. Men liksom för förskolan, och alla andra stora projekt, är det 
viktigt att hålla frekventa byggmöten. Vi bedömer att arbetssättet med detta projekt 
varit likartat Tomaslundens förskola vilket pekar på att nämnden/kontoret har ett 
upparbetat arbetssätt och fungerande rutiner. Vi ser positivt på att utbetalningar hålls 
inne när tidschemat för projektet inte hålls.  

Vi bedömer att kontrollen över projektet varit tillräckligt och ändamålsenlig. 

3.3.7 Viten 

Precis som för förskolan är kontraktet förknippat med vite vid försening. 
Generalentreprenören är enligt avtal skyldig att ersätta kommunen med 0,5 procent av 
den sammanlagda kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet 
av entreprenaden i dess helhet blivit fördröjd. Projektet har varit försenat och 
kommunen har fått 1 054 789 kronor i vite. 

3.3.7.1 Kommentarer 

Användandet av viten i entreprenadkontrakt är snarare regel än undantag. Syftet är 
förstås att förmå entreprenörerna att hålla tidsschemat. Att hålla tidsschemat är oerhört 
viktigt. Verksamheten har planerat för ianspråktagande av lokalerna från en viss 
tidpunkt. Skulle detta ändras blir det ofta så att det medför extra kostnader för 
verksamheten som ska använda lokalerna. 

Att övertagna entreprenader (underentreprenörer till generalentreprenören) ingår gör 
att generalentreprenören ansvarar för sina underentreprenörer. Generalentreprenören 
kan så att säga inte skylla på underentreprenörerna vid en eventuell försening.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
investeringsprocessen i de utvalda projekten fungerar väl. De kalkyler som upprättats 
och som legat till grund för budget har visat sig stämma väl överens med de 
uppskattade slutliga kostnaderna för projekten. 

Den processplan för investeringar som kommunen har bedömer vi följas. För 
investeringar i nybyggnation av förskolor finns ett funktionsprogram som vi bedömer 
leda till lägre kostnader och snabbare projektering. 

Upphandlingarna av projekten har gjorts som samordnad generalentreprenad. 
Gällande lagstiftning har följts. Upphandlingsformen ställer krav på löpande uppföljning 
av projekten. Vi bedömer att kompetensen finns i kommunen. 

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden, i de aktuella projekten, har 
god kontroll. 
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4.1 Svar på revisionsfrågorna 

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

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-20 om ett funktionsprogram för förskolan. 
Kalkylerna för Tomaslundens förskola tog sitt avstamp ur detta funktionsprogram som 
beskriver vilka funktioner och materialval som en förskola i Vetlanda ska ha. Kalkylen 
uppskattade kostnaderna till ca 30 miljoner kronor vilket också blev den beslutade 
budgeten. Inga reviderade kostnadsberäkningar bedömdes behöva göras och den 
slutgiltiga kostnaden är beräknad till 31,3 miljoner kronor. 

Njudungsgymnasiets kök var ett mer komplicerat projekt jämfört med Tomaslundens 
förskola då det handlade om en ombyggnad i befintliga lokaler. Det 
kostnadsberäknades till ca 25 miljoner kronor vilket blev den beslutade budgeten. Inte 
heller här bedömdes att det fanns ett behov av reviderade kostnadsberäknaring. Den 
slutgiltiga kostnaden beräknas till 25,2 miljoner kronor. 

Vår bedömning är att tekniska nämnden/kontoret har gjort kvalitativa kalkyler då det 
när projekten avslutats visat sig inte har varit några större avvikelser mellan budget och 
utfall. 

Beslutsprocessen och eventuella omprioriteringar under 
investeringsprocessen? 

Vetlanda kommun har en ”Processplan för investeringsprojekt” som beskriver hur ett 
investeringsprojekt initieras, genomförs och slutligen överlämnas till den förvaltning 
som ska använda lokalerna. Den processen är lika för alla investeringar i byggnader 
och lokaler. Några behov av omprioriteringar har inte bedömts behöva göras i de två 
projekt som är granskade. Vår bedömning är att det till stor del beror på att kommunen 
har ett standardiserat förfarande vid investeringar. Och för förskolan finns 
funktionsprogram för förskola som i stora drag beskriver hur en förskola ska utformas 
vad gäller funktioner och materialval. 

Vi bedömer att beslutsprocessen är ändamålsenlig. 

Hur har entreprenörerna upphandlats? 

Entreprenörerna har upphandlats i vad som kallas samordnad generalentreprenad. Det 
är en ovanlig form av upphandling som ställer krav på att upphandlaren är aktiv i 
projekten. Upphandlingsformen innebär att kommunen upphandlar varje del i projektet 
var för sig som t.ex. elarbeten, ventilationsarbeten etc. Efter avslutade upphandling av 
de olika delarna utses sedan en generalentreprenör som övertar de kontrakt som 
kommunen tecknat med olika företag som ska arbeta i projektet. 

En risk som brukar lyftas fram med samordnad generalentreprenad är att 
generalentreprenören inte arbetar med sina vanliga underleverantörer och att 
genomförandet därför riskerar att inte gå lika smidigt som när generalentreprenören 
själv kan utse sina samarbetspartners. Vår bedömning är att tekniska 
nämnden/kontoret har lyckats väl i sina upphandlingar och även i utförandet. 
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Budgetarna har i princip hållits i båda de granskade projekten. Hur utfallet hade varit 
vid den mer vanliga upphandlingsformen generalentreprenad vet vi förstås inte. 

Vår bedömning är att entreprenörerna har upphandlats enligt gällande lagstiftning och 
varit ändamålsenlig. 

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

De kostnadsöverskridanden som varit i projekten har varit små. Därför har de inte lyfts 
till fullmäktige som beslutat om budgetarna i kommunens investeringsplan. Nämnden 
har dock fått löpande information om hur projekten, och alla andra projekt, genomförs. 
Det är en stående punkt på nämndens sammanträden. 

Vi bedömer att förfarandet är ändamålsenligt. 

Samspel och ansvarsfördelning mellan förvaltning, nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i ärendena? 

Investeringsprojekt är budgeterade i kommunens långsiktiga investeringsplan som 
fullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska enligt sin uppsiktsplikt gripa in om det 
skulle visa sig behövas. Så har det inte varit i de två granska projekten. Nämnden får 
löpande information om hur olika projekt framskrider. Det redovisas under varje 
nämndsammanträde. Samspelet mellan tekniska nämnden och övriga nämnder är 
beskrivet i processplan för investeringsprojekt. Detta innebär att t.ex. barn- och 
utbildningsnämnden/förvaltningen framställer behov av mer lokaler. Sedan görs en 
analys av hur behovet kan tillfredsställas, antingen genom omprioriteringar inom 
befintligt bestånd eller nybyggnation. 

Vi bedömer att samspelet och ansvarsfördelningen mellan förvaltning, nämnd, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige är ändamålsenligt. 

Har den slutliga kostnadsberäkningen för projekten presenterats för politiken? 

Den slutliga kostnaden är inte klar. Det diskuteras fortfarande kostnader för några ÄTA-
arbeten där kommunen och entreprenören inte är överens. 

Vilka förklaringar finns till de eventuella ekonomiska avvikelserna? 

Det har inte förevarit några stora ekonomiska avvikelser i de båda projekten. Avvikelser 
sker alltid i projekt av dessa slag då allting inte kan förutses i upphandlingsunderlagen.  

Vilken ”kontrollapparat” har kommunen haft i projektet? 

Kontrollapparaten i sådana här projekt sköts till stor del, på tjänstemannanivå, genom 
aktivt deltagande i byggmöten samt analys och ifrågasättande av ÄTA-arbeten som 
initieras av entreprenören. Vi bedömer att det i båda projekten varit förhållandevis 
många byggmöten, vilket vi anser vara bra. Vi ser också i byggmötesprotokollen att 
kommunen är aktiv, håller inne betalningar av fakturor där arbetet inte är slutfört. 

Vad gäller nämnden, som tidigare skrivits, har den en stående punkt vid sina 
sammanträden där pågående projekt redovisas. 
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Vi bedömer att kontrollapparaten är ändamålsenlig. 

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

De avvikelser som förevarit i de två granskade projekten har varit små och inte föranlett 
några politiska beslut. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Göran Acketoft   
Certifierad kommunal revisor   
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A Bilaga – Processplan för investeringsprojekt 
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