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Bakgrund, syfte, revisionsfrågor och genomförande

Bakgrund

Partnering är en samverkansform där aktörer samarbetar på ett 
strukturerat sätt för att genomföra ett projekt. Målet med 
partnering är att skapa en effektiv och utvecklande process, som 
säkrar utförandet av entreprenaden med färdigställande inom den 
sluttid och det riktpris som avtalas. Partnering som 
samverkansform ger möjligheter för kommunen att hantera 
komplexa projektet med flera osäkerhetsfaktorer, sänkta kostnader 
och kompetensöverföring. Såväl som möjligheter finns med 
partnering finns ett flertal risker kopplat till denna 
samverkansform. Riskerna är att aktörerna inte arbetar mot 
gemensamma mål samt att det saknas tillit och öppenhet mellan 
parterna. Därutöver finns risker kopplat till bristande kompetens, 
uppföljning, utvärdering och kontroll i projektet. Under 2018 
upprättades ett parteringavtal mellan Karlshamns kommun och en 
entreprenörsfirma avseende projektet byggnation av 
Mörrumsskolan. 

De förtroendevalda revisorerna har utifrån sin risk- och 
väsentlighetsanalys bedömt att det finns en anledning att 
genomföra en förstudie av partneringsavtalet avseende 
byggnationen av Mörrumsskolan. 

Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga 
kommunstyrelsens kontroll av kontraktet mellan kommunen och 
JSB, avseende projektet byggnation av Mörrumskolan. 

► Vilka är anledningarna till att projektet har blivit dyrare? 

► Har anledningarna analyserats och följts upp?

► Har anledningarna återrapporterats till kommunstyrelsen?

► Finns ett strukturerat samarbete (partnering) mellan 
kommunen och entreprenören i projektet?

► Har kommunstyrelsen tillräcklig insyn i upphandling av 
underleverantörer i projektet?

Genomförande och avgränsning

Förstudien har skett genom dokumentstudier och intervjuer med 
projektledare och fastighetschef. Förstudien avser 
kommunstyrelsen och är avgränsad till partneringsavtalet som 
avser byggnation av Mörrumskolan. 



Revisionskriterier
Lagar

• Kommunallagen (2017:725)

I 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker 
enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

I 6 kap. 6 § ska nämnderna  var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

• Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande principerna i 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt, icke-diskriminerande och 
öppet sätt.  Partneringsamarbeten kan upphandlas genom samtliga upphandlingsförfaranden. I vissa situationer är det möjligt att 
använda förhandlat förfarande med föregående annonsering. Här ges då utrymme att förhandla med en eller flera leverantörer om valet 
av utförande. 

Ur ett partneringperspektiv är främst följande bestämmelser viktiga att beakta:

▪ 6 kap. 4–6 §§ - förhandlat förfarande med föregående annonsering

▪ 9 kap. 16–18 §§ - anbud med alternativa utföranden

▪ 6 kap. 20–29 §§ - konkurrenspräglad dialog



Revisionskriterier 
Kommunens styrdokument

• Policy för investering och leasing, är fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-19. Till policyn finns 
riktlinjer/tillämpningsanvisningar. 

• I policyn beskrivs följande:

• Samtliga avvikelser ska följas upp i samband med rapportering under året enligt anvisningar för uppföljning. Avvikelser från den
ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande och kommentarer med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ 
avvikelse. Avvikelsen ska anmälas till den som beslutade om igångsättningen av investeringen. Slutredovisning ska ske till 
kommunstyrelsen (för investeringar över 7 mnkr eller driftkostnadsökning med mer än 1 mnkr). 



Revisionskriterier
Kontrakt mellan Karlshamns kommun och JSB

1.1. Samverkan (partnering)

1.2. Parternas åtagande allmänt

1.3. Entreprenörens åtagande allmänt

1.4. Entreprenadens fasindelning

1.5. Entreprenadens huvuddelar

1.6. Ansvar för uppgifter

1.7. Brister i undersökningsplikten m.m.

1.8. Samverkansparter

1.9. Workshops

1.10. Kontraktshandlingar

1. Omfattning

2.1 Kvalitets- och miljöarbete

2.2 Tillhandahållande av handlingar från entreprenören under Fas 2

2.3 Varor, externa konsulter och underentreprenörer

2.4 Underrättelser om avvikelser och dylikt

2. Utförande

3.1. Ombud och platsorganisation

3.2. Partneringteam samt utbyte av personal

3.3. Möten

3.4. Egenkontroll

3.5. Samordning av arbeten

3. Organisation

4. Tider

5.1. Vite vid försening

5.2. Försäkringar

5. Ansvar

6.1. Ersättningsform allmänt

6.2. Rörlig del/riktkostnad och kostnadsuppföljning

6.3. Incitament

6.4. Justering av riktkostnad

6.5. Skriflighetskrav

6.6. Fast del

6.7. Justering av fast del

6.8. Öppna böcker

6.9. Redovisning av upplupna och prognostiserade kostnader

6.10. Slutkostnadsprognos

6.11. Säkerhet

6. Ekonomi

7. Besiktning

8. Avbeställning

9. Tvistelösning

10. Villkor

► Kontraktet mellan Karlshamns kommun och JSB innehåller följande avsnitt: 



Iakttagelser



Iakttagelser
Partnering

• Partnering är inget reglerat upphandlingsförfarande enligt upphandlingslagstiftningen. 

• En kommun är i egenskap av upphandlande myndighet skyldig enlig huvudregel att annonsera sin avsikt att ingå kontrakt avseende 
en viss vara, tjänst eller byggentreprenad. Kontraktet ska sedan tilldelas efter ett anbudsförfarande skett enligt reglerna i LOU. Den 
leverantör som vinner upphandlingen och tilldelas kontraktet har sedan i sin tur enligt huvudregel rätt att anlita underleverantörer 
för fullgörande av kontraktsföremålet. Den vinnande leverantören kan anlita dessa underleverantörer utan att följa reglerna om 
annonsering och konkurrensutsättning enligt LOU.

• Den vinnande leverantören kan dock vara skyldig att i sitt anbud, innan fullgörande av kontraktet, lämna uppgifter om eventuella
underleverantörer till den upphandlande myndigheten.

• Sammanfattningsvis kan sägas att i det fall kommunen, i sin helhet, har annonserat det som ska upphandlas, och kontraktet omfattar 
alla de varor, tjänster eller entreprenader som eventuella underleverantörer kan komma att utföra, kan den leverantör som tilldelas 
kontraktet i en offentlig upphandling anlita sina underleverantörer utan tillämpning av LOU.

Uppgifter är hämtade från konkurrensverket 2020-08-20.



FAS 1

• Projekterings- och kalkylfas

• Tidsplan:  maj 2018- november 2019

FAS 2

• Produktionsfas

• Tidsplan: november 2019- april/maj 2022

• Kontraktet mellan Karlshamns kommun och JSB styr hur parterna ska samarbeta. I kontraktet, avsnitt 1.4 
Entreprenaders fasindelning beskrivs två faser:

Iakttagelser
Allmänt

• Fas 1 utgör en projekterings- och kalkylbas. Under denna fas ska projektering drivas vidare i samråd mellan parterna, parallellt 
upphandlar entreprenören installationsentreprenörer. Vidare upprättar entreprenören en produktionsplan samt en förfinad kalkyl 
över huvuddelelens produktionskostnader. Under fas 1 tar entreprenören fram en objektanpassad kvalitets, miljö- och 
arbetsmiljöplan i samordnad med beställaren. Parterna vidareutvecklar i förekommande fall administrativa föreskrifter för 
entreprenaden. 

• Fas 2 utgör produktionsfas. Under denna fas avses utförandet av huvuddelen, i enlighet med kontraktet och de handlingar i övrigt 
som tagits fram under Fas 1 (som preciserar omfattningen av huvuddelen). 



Iakttagelser
Fas 1

• 2018 05 08 beslutade kommunstyrelsen att påbörja förprojektering för de mest prioriterade skolprojekten och att 
ge startbesked för projekt 1169 (skolprojekt)

• 2018 06 18 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 5 mnkr projekteringsmedel till skola/förskola samt 
lokalutredning och kvalitetsprogram. 

• 2018 07 19 beslutade kommunstyrelsen att tilldela JSB avtal för strategisk partnering i vilket ny skola i Mörrum var 
en del.

• 2018 07 31 ingick Karlshamns kommun och entreprenören JSB Construction AB  ett entreprenadkontrakt avseende 
övergripande strategisk partneringavtal på totalentreprenad.  Kontraktet är undertecknat av kommunstyrelsens 
ordförande och VD för JSB. Kontraktet avser sju huvuddelar, varav ett är Mörrumskolan. 



Iakttagelser
Fas 2

• Den 2 november 2019, övergick fas 1 till fas 2. I fas 2 sker detaljprojektering och byggnationen av Mörrumskolan.

• Tidsplanen för fas 2 sträcker sig från november 2019 till april/maj 2022 . Under februari- juni 2020 sker den 
detaljerade projekteringen. Under juni 2020 kommer byggnationen av Mörrumskolan att startas och under april/maj 
2022 kommer slutbesiktning att ske.  

• 2019 11 05 beslutade kommunstyrelsen om att ge projektet 1154 (Mörrumsskolan) ett igångsättningsbeslut och 
genomförande av fas 2. Budgeten för projektet beslutades till 227 mnkr och fördelas enligt följande:

• 2020 42 mnkr

• 2021 125 mnkr

• 2022 60 mnkr

• Vid samma sammanträde, beslutade KS även om att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna 
erforderliga handlingar för projektets genomförande. 

• 2019 11 27 undertecknade fastighetschefen och VD för JSB  beställningsskrivelsen för fas 2 som omfattar 
Mörrumskolan.

• Intervjuade uppger att projektet Mörrumskolan sker inom den beslutade budgetramen och prognosen är att 
budgeten inte kommer att överskridas. Vid eventuell överstigande av budgeten kommer det att rapporteras till 
kommunstyrelsen, enligt kommunens policy för investering och leasing. 



Iakttagelser
Fas 2

• För projektet Mörrumskolan, finns en framtagen investeringskalkyl som innehåller följande delar:

• Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och nämndens mål

• Viktiga konsekvenser av projektet

• Utgifter och inkomster

• Beräknade driftkostnader och intäkter

• I den del som avser utgifter finns det en post som heter ”risker oförutsett”. Totalt uppgår posten till 10 mnkr och är 
uppdelad för åren 2020, 2021 och 2022.  En mer detaljerad beskrivning av vilka risker som finns med i denna post 
finns beskriven i beställningsskrivelse fas 2 utifrån en risk och möjlighetslista. 

• På risk och möjlighetslistan finns 24 identifierade risker/möjligheter. För varje identifierad risk/möjlighet framgår 
följande:

• Kategori (beställare, projektering, mark, bygg m.m.)

• Beskrivning av risk/möjlighet

• Självkostnad (0 upp till 4 mnkr)

• Exempel på risker är förändringar till följd av bygghandling, geoteknik är ej utförd på hela arbetsområdet, 
förändringar i A-projektering, arbete som beställare föreskriver som entreprenören är skyldig att utföra under 
entreprenaden m.m. 



Iakttagelser
Organisation

• I kontraktet, avsnitt 3 finns en beskrivning över vilken organisation som finns för projektet. I samma avsnitt framgår 
även att entreprenören får inte byta ut någon väsentlig personal utan medgivande av kommunen. Vidare framgår 
att om kommunen begär att personal ska ersättas, exempelvis att personal saknar erforderlig kompetens eller att 
samarbetssvårigheter förekommer, ska entreprenören ersätta detta utan oskälig dröjsmål. 

• Vi har tagit del av en organisationsbild över de personal/aktörer som ingår i projektet Mörrumskolan. 
Organisationsbilden presenteras på nästa sida. 



Beställare
Karlshamns kommun

Ombud: Magnus Persson
Projektledare: William Lavesson

Projektledare skola: Lennart Johansson
Förvaltare: Anna Holmberg

Miljösakkunnig: Katrine Svensson
Installationssakkunnig: Peter Kristiansson

Lås/larm/passage: Mikael Isaksson
Säkerhet: Mats Hardatz

Kultursammordnare: Simon Berg

Underentreprenörer
Rivning

Markarbete
Väggar

Tak
m.m.

Byggentreprenör
JSB

Ombud: Pether Fredholm(Delegation)
Projektledare: Andreas Karlsson

Platschef: Kent Gustavsson
Arbetsledare: Jennifer Eklund

EL-Entreprenör
Elinstallationer

Ombud:
Projektledare: Fredrik Jönsson

Samordning:
Projektör:

Vent-Entreprenör
VBBA

Ombud:
Projektledare: Joachim Eriksson

Projektör: Peter Lindskog

VS-Entreprenör
Mattssons VVS

Ombud:
Projektledare: John Molin

Projektör:

Projektörer
Konstruktör: Looström / Marcus Wester
Arkitekt: FOJAB / Charlotte Kristensson

Miljöbyggnad: ÅF / David Wargert
Akustik: ÅF / Mattias Lindqvist
Brand: BKBAB / Martin Svensk

Lås, larm, passage: 
Fuktsakkunnig: 

Extern stödfunktion
Projektbyggaren

Kontrollansvarig: Mikael Ruottu
Konstruktion: Håkan Svensson

Fukt: Mikael Sjöberg

Verksamheten
Skolan

Rektor: Lena Willman
Referensgrupp lärare
Referensgrupp elever

projektledare skola
Lennart Johansson

Strategisk partnering

Partnering

Stödfunktion
El: ETG / Peter Persson

Installationer: ÅF / Jonas Falk
Kyla: EMWE / Martin Wennbladh
Storkök: Kreativa storkök / Anette 

Sernhed



Iakttagelser
Mötesformer

Deltagare: ombud och projektledare från Karlshamns kommun och JSB. 

Beskrivning: vid dessa möten sker övergripande ekonomiska genomgångar för respektive huvuddel (varav Mörrumsskolan är en del). 

Rikt kostnadsförändringar och andra kontraktsfrågor diskuteras.  Mötena protokollförs och lagras i den gemensamma

projektportalen. Mötena hålls en gång per månad, med undantag för sommar och julledighet.

Styrgruppsmöten

Deltagare: ombud och projektledare från Karlshamns kommun och JSB, projektchef och controller från JSB.

Beskrivning: dessa hålls per huvuddel när byggnationen har påbörjats. I slutet av maj ska första partneringmötet för Mörrumsskolan

hållas. På mötet gås ekonomin igenom i ekonomisystemet och en prognos göras. Frågor som uppstår kring ekonomi diskuteras och

ska redas ut, exempelvis riktprisförändringar. Mötena hålls varannan månad.

Partneringsmöten

Deltagare: projektorganisationen

Beskrivning: dessa hålls per huvuddel när byggnationen har påbörjats. 

Projekterings- och byggmöte

• I kontraktet, avsnitt 3.3. finns en beskrivning av vilka mötesformer som ska finnas för projektet. I nuläget är det endast 
styrgruppsmöten som har hållits med anledning av att byggnationen av Mörrumskolan inte har startats ännu. Upplevelsen är att 
styrgruppsmötena är välfungerande och det finns en god struktur både avseende innehåll och deltagande. Utöver dessa möten har
projektledare och fastighetschef informella möten om projektet. 



Iakttagelser
Upphandling av underleverantörer

• I kontraktet, avsnitt 2.3 Varor, externa konsulter och underentreprenörer framgår att:

• beställaren ska medverka i och ha full insyn i samtliga leverans- och underentreprenadsavtal, liksom i 
entreprenörens konsultavtal.

• entreprenörens upphandling av underentreprenörer samt externa konsulter ska ske i samråd med beställaren.

• utbyte av underentreprenörer eller extern konsult får inte ske utan beställarens medgivande.

• beställaren förbinder sig att acceptera mindre underentreprenader som handlas upp under Fas 2 när så bedöms 
gagna projektet upphandlas till annan ersättningsform än den som gäller enligt kontraktet. 

• Upphandling av underentreprenörer sker enligt ett fastslaget arbetssätt och de förutsättningar som anges i 
kontraktet. Det finns en framtagen rutin, som finns dokumenterad i styrgruppsmötesprotokoll daterat 2020-02-20. I 
rutinen tydliggörs gränsdragningen mellan JSB och Karlshamns kommun där det framgår att:

• Arbetet med kalkyl för underentreprenörer och offerter sker internt på JSB under kalkylskedet. 

• JSB bjuder in Karlshamn kommun (projektledare och fastighetschef) för genomgång av kalkyl.

• JSB är behjälpliga vid framtagande av handlingar till KS (exempelvis inför ett igångsättningsbeslut). 

• Endast JSB för diskussion med leverantörer. 

• JSB meddelar skriftligen anbudslämnare besked. 



Kontrollmoment

Upphandlingsmoment Händelse / moment Kontrollmoment

Fas 1 Projektering Projektering till självkostnadspris. Självkostnaden ska driva 
fram en effektiv projektering.

Projektledare är delaktig. 

Fas 1 – JSB:s kalkyl I kalkylen ingår uppskattning på de delar som sedan ska 
upphandlas  tillsammans med tre olika skarpa kalkyler för de 
kostnader som JSB har kontroll över. 

Projektledare utgår från referensuppdrag i 
Stockholm och gör jämförelse med kostnad per 
m². Har fått ta del av all dokumentation från 
Stockholmsprojektet. Projektledare får även full 
insyn i JSB:s kalkyl ner på ”skruv och mutter 
nivå”.

Fas1 – Inhämtande av offerter JSB genomför upphandling av underleverantörer. 
JSB ansvarar för ta fram anbudsunderlag för 
installationsgrupp (el, styr, ventilation och rör). 
Två installationsgrupper lämnar anbud, önskvärt med tre. 
JSB frågade tre men fick bara in två anbud.

Projektledare deltar i dialog.

Fas 1 – Val av leverantör Avgörande för val av installationsgrupp: Procentsatsen för 
påslaget på installationsgruppens självkostnader samt de 
ingående företagens (4 st) förmåga till samverkan

JSB gjorde utvärderingen med full insyn från 
kommunen, genom att projektledaren deltog i 
utvärderingen. Avgörande var bedömningen av 
samverkansförmåga. 
JSB har inloggning till underleverantörernas 
ekonomisystem. Kontrollerar att de under-
leverantörer följer de krav som kommunen ställer 
på leverantörer, exempelvis löner och skatter



Kontrollmoment

Upphandlingsmoment Händelse / moment Kontrollmoment

Fas 1 – Underleverantörers 
självkostnad

Underleverantörer räknar fram sina självkostnader efter 
rabatt. Lämnar slutpris inklusive procentuellt påslag. 

JSB kan kontrollera självkostnad via inloggning i 
underleverantörernas ekonomisystem. Kommunen 
har inte tillgång till underleverantörernas 
ekonomisystem. Kommunen får även redovisat ner 
på ”skruv och mutter nivå” i kalkylerna hur de 
olika entreprenörerna räknat.

Fas 1 Kalkyl för riktpris Produkten fastställs i Fas 1. JSB redovisar kostnad för hela 
projektet, dvs riktpriset.
För delar av projektet som fortfarande utgör ett 
osäkerhetsmoment finns en sk risk- och möjlighetslista till 
vilken det satts en budget. Om budgeten används påverkas 
inte riktpriset, som styr entreprenörens påslag. Hantering av 
avvikelser, såväl kostnadsökningar som besparingar,  delas 
lika. 

Det är viktigt att få med allt i Fas 1 och vad som 
därmed ingår i riktpriset. Projektledare bedömer 
att kompetensen finns för att styra upp Fas 1 och 
avgöra att det inte finns överkostnader i kalkylen 
som ligger till grund för riktpriset. Kalkylen 
godkänns av kommunen. 

Fas 1- Beslut i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige.

JSB:s investeringsunderlag, tillika riktpris utgör underlaget 
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar sitt 
investeringsbeslut utifrån. 

Projektledaren och fastighetschef använder 
åtkomst till JSB:s ekonomisystem



Kontrollmoment

Upphandlingsmoment Händelse / moment Kontrollmoment

Fas 2 – JSB:s kostnader JSB ska tillfråga minst tre leverantörer av 
material och tjänster för t ex golvläggare.

Projektledare kontroller att minst tre leverantörer tillfrågas om 
priser. I JSB ekonomisystem går det att se vilka leverantörer som 
har blivit tillfrågade. 

Det finns kalkyler som JSB:s kostnader kan jämföras med. 

Fas 2- Fördelning av avvikelser Prispress inleds genom att skarpa priser tas in, 
vilket beror på att företag vet att projektet blir av. 
Finns inte incitament för minska kvantitet eller 
kvalitet. Förändringar styrs av funktionalitet. 

Besparingsmöjligheter ligger i fas 2 med inköp. I huvudsak inom el 
och VVS samt inköp av tex golvläggare och målare. Besparingar 
förväntas uppstå genom att tid arbetas in pga bättre samverkan 
mellan underleverantörer. 
Kommunen har alltid möjlighet att säga nej till förändringar i 
förhållande material/lösningar i  ursprunglig kalkyl.  
När det sker förändringar i underleverantörernas kalkyler 
rapporteras detta i JSB:s system som en avvikelse. Projektledaren 
har full tillgång till rapporten, har även tillgång till  underliggande 
underlag om behov finns, tex inför ekonomimötena.

Fas 2 – Kick backs Kick-backs (provision) ska återföras till projektet. JSB kontrollera underleverantörer. Kommunen bevakar även 
utifrån rimlighetsbedömning att dessa kick-backs bokas in.



Kontrollmoment

Upphandlingsmoment Händelse / moment Kontrollmoment

Fas 2 – Under byggtiden Mängden mantimmar och material Projektledare gör en rimlighetsbedömning utifrån referensprojekt 
med avseende på m².
Projektledare kommer göra kalkylberäkningar på antalet 
mantimmar och kommer få tillgång till lönelistor med 
anställningsnummer. Jämförelse görs mot byggprotokoll där det 
ska framgå antalet byggarbetare på byggarbetsplatserna.
Projektledare kommer besöka byggarbetsplatsen 1 gång/veckan. 
Projektledare kommer göra stickprov med hjälp av JSB:s
ekonomisystem, där kommunen tex går in och kontrollerar 
materialpriser mot kommunens avtal.

Fas 2 – Ekonomisk uppföljning Möte mellan JSB och kommunen sker varannan 
månad. Innan dess har JSB haft möte med 
underleverantörer, där kommunen kan komma att 
närvara om behov finns. Innan dess har JSB haft 
möte med underleverantörer. Vid avvikelser lyfter 
JSB det till representanter i kommunen. 
Projektledare rapporterar till KS 1 gång/kvartal. 

Projektledare har tillgång till JSB:s ekonomisystem. I JSB 
ekonomisystem är det möjligt att klicka sig ned till varje faktura, 
ser kostnad per styck, vilken rabatt som lämnats och från vilken 
leverantör och även ner på postnivå om tex gipsskivor hur man 
ligger till mot prognosen.
När det sker förändringar utifrån underleverantörskalkylen, så 
rapporteras detta in i JSB:s system som en avvikelse. Kommunen 
har full tillgång till dessa.
Kommunen har även möjöighet att granska underliggande 
dokument om behov finns, tex inför ekonomimötena.



Bedömning



Bedömning av riskhantering

Bedömning av riskhantering

Fas1 Fastställande av riktpris. Kommunen har använt ett motsvarande projekt som utgångspunkt för bedömning av 
kalkylerna. En referenspunkt är kostnaden per kvadratmeter för Mörrumsskolan i förhållande till jämförelseprojektet. 
Kommunens projektledning bedömer att kalkylerna överensstämmer med jämförelseprojektet.   

När det gäller kommunens egna kontroller av kostnader i kalkylen, har det inte framkommit att dessa utgår ifrån en 
egen riskanalys, som sedan leder till beslut om vilka kontrollmoment som för kommunens del ska finnas i FAS 1. 
Risker förknippade med byggnationen finns däremot i den sk risk- och möjlighetslistan. Eftersom det är ett så 
omfattande kalkylmaterial behöver kontrollmomenten utgå ifrån en systematik vid arbetet med riskminimering. 

Fas 2 Vi gör motsvarande bedömning gällande kommunens internkontroll som för FAS 1. Möjligheterna till uppföljning är 
omfattande men behöver utgå ifrån löpande riskanalyser och riskreduceringar. Det är vår bedömning att 
projektledaren inte kan avsätta den tid som skulle krävs för att följa upp i bred bemärkelse, varför olika former av 
stickprovskontroller behöver utgå ifrån riskbedömningar. Möjligheten att följa projektet på yttersta detaljnivå, gör att 
det krävs prioriteringar om vad som ska följs upp. 

Det har inte diskuterats vilken förväntan som finns på kostnadsbesparingar i FAS 2 från kommunen sida, men frågan 
kan bli aktuell. Med detta vill vi peka på att uppföljningen inte enbart innebär kontroll av kostnader utan även 
förväntan på effektivitetsvinster under projektets gång, vilket då inkluderar bedömning av styrning och ledning av 
projektet. 



Frågor och svar

Frågor Svar

Vilka är anledningarna till att projektet har blivit dyrare? 
Har anledningarna analyserats och följts upp?
Har anledningarna återrapporterats till kommunstyrelsen?

Enligt projektledningen har byggnationen inte blivit dyrare, då den beslutade 
kostnaden är fortsatt 280 mnkr. Prognosen är att den budgeten som finns i 
projektet kommer att hållas.
Om fördyrning av projektet skulle ske, informeras kommunstyrelsen om detta 
i enlighet med kommunens policy för investering och leasing. 

Finns ett strukturerat samarbete (partnering) mellan kommunen och 
entreprenören i projektet?

Ja. Enligt kontraktet som har upprättats mellan kommunen och 
entreprenören ingår bl.a. målet med partnering, hur organisationen ska ske 
ut, vilka mötesformer som ska finnas, vilket ansvar som kommunen 
respektive entreprenören har m.m. 

Har kommunstyrelsen tillräcklig insyn i upphandling av underleverantörer i 
projektet?

Nej, kommunstyrelsen informeras inte om vilka underleverantörer som 
upphandlas i projektet. Vid upphandling av underleverantörer får 
projektledare och fastighetschef ta del av de underlag som ligger till grund 
för upphandlingen från entreprenören. Tilldelning av underleverantör sker av 
entreprenören. Enligt uppgift tilldelas ingen underleverantör utan att detta 
är förankrat med projektledaren/fastighetschefen. Fastighetschefen har rätt 
att besluta och underteckna erforderliga handlingar. 



Källförteckning

Intervjuade funktioner:

• Fastighetschef

• Projektledare

Dokumentförteckning:

• Policy för investering och leasing, Karlshamns kommun

• Kontrakt mellan Karlshamns kommun och JSB

• Beställningsskrivelse – fas 2 och bilagor

• Kommunstyrelsens protokoll 2018, 2019

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018

• Styrgruppsmötesprotokoll 2020-02-20

• Budgetuppföljning fas 1


