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Bakgrund

År 2013 omorganiserades och överfördes kommunens fastigheter och organisation för fastigheter, till det nybildade bolaget AB Ängelholmslokaler. 

AB Ängelholmslokaler ägs till 100% av AB Ängelholmshem. AB Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms

kommun. Med strax över 3 000 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är AB Ängelholmshem den största aktören på bostadsmarknaden i 

Ängelholm. AB Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till AB Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms 

kommuns verksamhet. I samråd med kommunen uppför, anskaffar och avyttrar AB Ängelholmslokaler också lokaler för kommunal verksamhet i 

den takt kommunens behov och krav förändras. AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler drivs av samma ledningsgrupp.

AB Ängelholmslokaler har varit verksamt i cirka sju år och har genomfört en stor mängd projekt av olika storlek, allt från nybyggnation till 

renoveringsprojekt av befintliga lokaler. Bolagets syfte och uppdrag framgår av det ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt detta 

direktiv ska bolaget äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. 

AB Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den 

takt kommunens behov och krav förändras. Bolaget ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt förhyrda lokaler.

Verksamheten ska bedrivas enligt princip om långsiktig och kostnadsbaserad hyra, vilket innebär att bolagets intäkter och kostnader under en 

fyraårsperiod ska balansera. I uppdraget ingår att sträva efter ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart nyttjande av bolagets lokaler samt 

hyresmodeller som ger incitament att spara energi.

Uppdraget

KPMG har av Ängelholms kommun fått i uppdrag att utföra en genomlysning av AB Ängelholmslokaler. Uppdraget utökades på begäran av 

uppdragsgivaren efter en delavstämning den 5:e mars 2020. Specifikt innefattade detta en utökning av de stickprovsanalyser som KPMG hade 

genomfört för projekt utförda av AB Ängelholmslokaler till att även innefatta projekt utförda av AB Ängelholmshem.

Syftet med genomlysningen och rapporten är att tjäna som beslutsunderlag för vidare analys av uppdragsgivaren. Givet detta har KPMG i sin 

utredningsmetodik strävat efter att erhålla en holistisk bild av de områden som utreds och formulerat bedömningar och rekommendationer i relation 

till KPMGs erfarenhet och god praxis.

Beskrivning av uppdraget samt projektmetodiken ses i avsnitt ”Uppdrags- och metodbeskrivning” nedan.

Hädanefter benämns bolagen endast ”Ängelholmslokaler” och ”Ängelholmshem”

Inledning

Inledning
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KPMG har genomfört en omfattande genomlysning av Ängelholmslokaler avseende uppdragsefterlevnad, processeffektivitet, kostnadseffektivitet, 

projektstyrning samt styrning, ledning och samordning. Utredningen har genomförts inom dessa områden dels genom intervjuer med före detta och 

nuvarande anställda på Ängelholmslokaler och leverantörer, dels via dokumentstudier och konkreta analyser av utvalda stickprov av byggprojekt 

som drivits av Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. Genomlysningen har löpt sedan februari 2020 med leverans av slutrapport den 3:e april 

2020. KPMG har under genomlysningen kunnat konstatera mer eller mindre omfattande brister inom samtliga områden som utretts. KPMGs analys, 

slutsatser och bedömda konsekvenser av identifierade brister kan sammanfattas nedan:

• Brister vid upphandling, och i en del fall, medvetet åsidosättande av Lagen om Offentlig Upphandling (i det följande LOU) har identifierats i 

samtliga analyserade byggprojekt. Detta  kan leda till betydande bötesbelopp för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Enligt de 

budgetunderlag som KPMG fått tillgång till för de aktuella stickproven, uppgår de samlade kostnaderna för tjänster som utförts av externa aktörer 

(konsulter, entreprenörer och besiktningsmän) och som inte bedöms ha upphandlats i enlighet med LOU eller saknar dokumentation som 

påvisar att så är fallet, till 99 119 384 SEK.

• KPMG bedömer att bolagets kostnadsstyrning är undermålig i förhållande med god praxis. Vidare bedömer KPMG att det finns en otillräcklig 

samsyn kring bolagets uppdrag samt en bristfällig samverkan och samordning med kommunens övriga verksamheter. I förlängningen leder detta 

till ett ineffektivt nyttjande av kommunala medel. Detta kan spåras i flertalet av de stickprov som KPMG har analyserat. 

• KPMG har konstaterat bristande tillämpning och ändamålsenlighet i bolagets interna kontrollarbete, vilket i förlängningen utgör en risk för 

bristande regelverk- och policyefterlevnad samt otillräckligt förebyggande av oegentligheter och korruption. Det är även en risk att man inte 

proaktivt identifierar bristfällig kostnadsstyrning i verksamhet och projekt eller att verksamheten bedrivs i enlighet med satta ägardirektiv och mål. 

• KPMG uppfattar att bolaget saknar goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av 

byggprojekt. KPMG drar även slutsatsen att det kan vara svårt för bolaget att återskapa ett generellt förtroende på marknaden utan att 

genomföra större förändringar i bolagets styrning, ledning och organisation. Exempel på allvarliga brister är; undermåliga underlag vid 

upphandling där bolaget frånskriver sig all risk, upprepade tillfällen där representanter från bolaget skällt ut entreprenörer vid sammanträden 

samt en återkommande  beskrivning av att bolaget uppfattas vilja sätta dit entreprenörerna. Ett konkret exempel på vad detta kan leda till är 

nybyggnation av förskola (Rektorn 3), där inga entreprenörer lämnade anbud på entreprenaden, men där MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg 

AB sedan tilldelas totalentreprenadsuppdraget utan upphandling. 

• KPMG har fått indikationer om att det råder en bristfällig psykosocial arbetsmiljö inom bolaget vilket uppges kan ha tagit sig uttryck i trakasserier, 

degradering eller uppsägning i de fall man har gått emot bolagets ledning eller påpekat brister och identifierat oegentligheter. Detta har inte 

kunnat bekräftas inom ramen för denna genomlysning, men ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för 

bolagen och kommunen, vilket även utgör en risk för övriga slutsatser ovan. 

Övergripande sammanfattning

Övergripande sammanfattning och slutsatser
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Beskrivning av uppdraget

Kommunstyrelsen har tidigare genomfört genomlysningar av samtliga kommunens verksamhetsområden, i syfte att säkerställa att dessa bedrivits 

effektivt och med god kvalitet. Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har det bedömts som lämpligt att på samma sätt som för kommunens 

egen verksamhet genomföra en genomlysning av det kommunala bolaget Ängelholmslokaler.

Genomlysningen utförd av KPMG har omfattat följande delar:

• Analys av hur bolagets verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv samt utvärdering av ägarstyrningen.

• Utvärdering av bolagets arbetsprocesser. Utredningen ska ge svar på om bolagets bemanning är ändamålsenlig utifrån deras uppdrag samt om 

arbetsprocesserna är effektiva.

• Bolagets kostnadseffektivitet och ambitionsnivå. Utvärdering av kostnadseffektivitet samt analys och utvärdering av genomförda och pågående 

projekt avseende såväl nybyggnation som renoveringsprojekt. Bedömning av bolagets kostnadskontroll och projektstyrning.

• Utreda och bedöma hur processerna mellan bolaget som beställare och upphandlade entreprenörer fungerar avseende kostnadsstyrning och 

kontroll.

• Bedömning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Genomgång av vilken koncernsamordning som sker idag.

Resultatet av genomlysningen beskriver faktiska förhållanden (nuläge) och i de fall det finns möjlighet till förbättringar så ska förslag till sådana 

lämnas inom samtliga ovannämnda delar. Resultatet är inte jämfört mot andra liknande fall, referenser eller riktmärken. Genomförda bedömningar 

är baserade på KPMGs erfarenhet, kunnande och god praxis. KPMGs mål har varit att erhålla en holistisk bild av genomlysningens delområden 

givet uppdragets syfte (i enlighet med Uppdragsbrev mellan parterna daterat 2019-12-18). Vidare ska en helhetsbedömning lämnas av vilka 

övergripande åtgärder som behöver vidtas för att minimera identifierade risker.

Utökning av uppdraget

För att bredda underlaget till analysen och ge slutsatser och rekommendationer ytterligare validitet utökades uppdraget på begäran av 

uppdragsgivaren efter en delavstämning den 4:e mars 2020. Specifikt innefattade detta en utökning av antalet utförda stickprovsanalyser beskrivet 

”Analysramverk” och ”Metodbeskrivning – Stickprovsanalys” nedan. Utökningen gick från de fem stickprovsanalyser som KPMG hade genomfört för 

projekt utförda av Ängelholmslokaler till att även innefatta fem projekt utförda av moderbolaget Ängelholmshem.

Övriga utredningsmoment har genomförts i enlighet med de ursprungliga förutsättningar fastställda vid projektetablering januari 2020.

Uppdrags- och metodbeskrivning

Uppdragsbeskrivning
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Genomlysningen i dess helhet har bedrivits i fem faser. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

Fas 1 – Projektetablering

För att kunna hantera frågor under projektet utsågs kontaktpersoner i kommunen. I samråd med 

kommunen utsågs även andra kontaktpersoner som KPMG inhämtat information ifrån, såväl genom 

intervjuer som genom tillhandahållande av dokument. Slutligen fastställdes ett analysramverk som tydligt 

beskrev vilka frågeställningar som genomlysningen ska besvara. Här fastställdes också vilka metoder 

som ska användas vid datainsamling och analys av respektive frågeställning. Metoder för datainsamling 

och analys av respektive frågeställning redovisas på nästkommande sida.

Fas 2 – Datainsamling och intervjuer

Datainsamling har skett genom dokumentstudier och intervjuer, dels på plats i Ängelholm och dels via 

telefon och mail. En central del i datainsamlingen utgjordes av stickprovsanalyser av specifika projekt. 

Fas 3 - Analys och bedömning

Resultatet av intervjuer, dokumentstudier och stickprovsanalyser har legat till grund för den analys och 

bedömning som gjorts samt för förslag om fördjupade utredningar. Delavstämningar har gjorts efter behov 

med av kommunen utsedda kontaktpersoner. Avslutningsvis gjordes en samlad bedömning med 

rekommendationer. 

Fas 4 – Avrapportering

Rapportering har skett i form av föreliggande rapport där KPMG presenterar våra analyser och slutsatser, 

samt en muntlig presentation av slutresultat för av kommunen utsedda kontaktpersoner. 

Fas 5 – Fördjupningar 

Då kommunen valt att genomföra vissa av de föreslagna förbättringsåtgärderna bistår konsultteamet även 

med detta, inklusive fördjupande utredningar.

Uppdrags- och metodbeskrivning

Genomförande och metod

Datainsamling och 
intervjuer

Projektetablering

Genomförande och metod

Avrapportering

Analys och bedömning

Fördjupningar

1

2

3

4

5
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Efter projektstart etablerades ett analysramverk, som utgår ifrån fem områden. Analysramverket 

och områdena beskrivs kortfattat nedan.

Område 1 – Uppdragsefterlevnad

Utredning av hur Ängelholmslokalers verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv 

samt utvärdering av ägarstyrningen. Datainsamling har skett via intervjuer med Ängelholms 

kommun, Ängelholmslokaler, före detta anställda på Ängelholmslokaler, leverantörer till 

Ängelholmslokaler samt genom dokumentstudier.

Område 2 – Processkartläggning

Utredning av Ängelholmslokalers arbetsprocesser i syfte att undersöka om bolagets bemanning 

är ändamålsenlig utifrån uppdraget samt om arbetsprocesserna är effektiva. Datainsamling har 

även här skett primärt genom intervjuer och dokumentstudier. 

Område 3 – Kostnadseffektivitet

Utredning av Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet och ambitionsnivå. Denna innefattade 

både bolagets övergripande kostnadseffektivitet samt analys och utvärdering av genomförda 

och pågående projekt avseende såväl nybyggnation som renoveringsprojekt (se Område 4 

nedan). Datainsamling har dels skett genom intervjuer och dokumentstudier, dels genom en 

stickprovsanalys enligt metodbeskrivning på nästkommande sida.

Område 4 – Projektstyrning

Utredning av hur processerna mellan Ängelholmslokaler som beställare och upphandlade 

entreprenörer fungerar avseende kostnadsstyrning och kontroll. Detta område av utredningen 

utökades till att även innefatta utvalda projekt utförda av Ängelholmshem. Datainsamling har till 

viss del skett genom intervjuer och dokumentstudier, men framförallt enligt metodbeskrivning 

för stickprovsanalys på nästkommande sida.

Område 5 – Styrning, ledning och samordning

Utredning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Datainsamling har dels skett 

genom intervjuer och dokumentstudier, dels genom en stickprovsanalys enligt 

metodbeskrivning på nästkommande sida.

Uppdrags- och metodbeskrivning
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Metodbeskrivning – Stickprovsanalys
Uppdrags- och metodbeskrivning

Övergripande

Analys av stickprov har genomförts baserat på dokumentstudier och ett antal intervjuer, dels på plats i Ängelholm dels via telefon och mail. 

Utredningen delas in i fem delmoment vilka beskrivs nedan. Varje delmoment utreds med ett antal frågeställningar som utgångspunkt. 

Dokumentstudier har genomförts av för KPMG tillgängligt underlag per projekt på projektplattformen iBinder. Efter genomgång av underlag på  

iBinder har frågor författats och skickats till Ängelholmslokaler och/eller Ängelholmshem via email. Dessa har besvarats av respektive bolag och 

sammanställts i ett dokument per projekt. Svaren har sedan analyserats och dokumenterats av KPMG. Frågor som kvarstår efter detta har 

utarbetats och tagits upp vid intervjuer med personer i ledande befattning på bolagen samt sammanställts och skickats till dessa via email. 

Fem stickprov av projekt utförda av Ängelholmslokaler har analyserats enligt metodiken nedan. Därefter analyserade KPMG, på uppdrag av vår 

uppdragsgivare, fem ytterligare projekt utförda av Ängelholmshem. Även dessa analyserades enligt metodiken nedan.

Resultatet från datainsamlingen har sammanställs per utrett stickprov i enlighet med delmoment nedan, se Bilaga 1.

Frågor som besvaras:

— Hur ser 

beställningsprocessen ut i 

projektet? 

— Hur förhåller sig den till 

styrdokument och 

riktlinjer? 

— Finns krav på hur en 

färdig beställning ska 

vara?

Frågor som besvaras:

— Vilka förstudier är 

genomförda?

Frågor som besvaras:

— Hur är projektet 

upphandlat?

— Har gällande lagstiftning 

följts?

Frågor som besvaras:

— Hur följs projektet upp 

under byggtid? 

— Finns avvikelser i 

projektet avseende 

kvalitet och 

leveranstider? 

— Hur agerar bolaget vid 

avvikelser?

Beställningsprocessen Förkalkyler Upphandling Utförandeprocessen Kostnadseffektivitet

Frågor som besvaras:

— Hur kostnadseffektivt 

är projektet? 

— Finns avvikelser i 

projektet avseende 

kostnader?



Resultat
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I följande avsnitt presenteras resultaten av de datainsamlingar som utförts för respektive 

område i enlighet med beskrivet analysramverk ovan.  

Datainsamling via intervjuer med Ängelholms kommun, Ängelholmslokaler, före detta anställda 

på Ängelholmslokaler och leverantörer till Ängelholmslokaler har berört samtliga utredningar 

och sammanställs i slutet av detta avsnitt. 

För ”Område 4 – Projektstyrning” presenteras totalt tio stycken sammanfattningar av de 

stickprovsanalyser som genomförts. Som beskrevs i uppdrags- och metodbeskrivningen ovan 

analyserades initialt fem stycken projekt i enlighet med den fullständiga metoden för Utredning 

4. Efter dessa utredningar genomförde KPMG på uppdrag av vår uppdragsgivare fem 

ytterligare stickprovsanalyser av projekt utförda av Ängelholmshem. Dessa projekt har inte 

enbart utgjorts av byggprojekt, utan även en upphandlingsprocess för ramavtal har analyserats. 

I Bilaga 1 presenteras resultaten av de fullständiga kartläggningarna av stickproven.

Resultat

Övergripande resultat
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Övergripande styrdokument

Styrningen från ägarens perspektiv skiljer sig något mellan ett privatägt bolag visavi ett bolag vilket helt eller delvis ägs av kommunen. 

Bolagsordning finns enligt lag för alla bolag men för ett kommunalt bolag finns viktiga tillägg som inte finns i ett privatägt bolag.

Ett kommunal bolag har oftast även ägardirektiv som utöver vad bolagsordningen stadgar ger ytterligare information om ägarens vilja med bolaget.

De övergripande styrdokumenten utgörs av 1) bolagsordning och 2) ägardirektiv, vilka KPMG har fått ta del av och som beskrivs nedan.

1) Bolagsordning för Ängelholmslokaler

KPMG bedömer att bolagsordningen för Ängelholmslokaler uppfyller de krav som kommunallagen föreskriver avseende en bolagsordning för ett 

kommunalt bolag.

I huvudsak finns bolagets ändamål inskrivet samt fullmäktiges rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt fattas. Vad som är en fråga av principiell betydelse eller annars av större vikt anser KPMG dock bör 

exemplifieras. I annat fall riskerar bedömningen skilja sig åt av bolagets styrelse respektive dess ägare.

I § 3 anges att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Det är inte helt oproblematiskt och kan hypotetiskt 

innebära en konflikt i förhållande till aktiebolagslagen som förutsätter att bolagets styrelse ska arbeta och besluta så att bolagets bästa är för 

ögonen.

Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
1 
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2) Ägardirektiv för Ängelholmslokaler

KPMG bedömer ägardirektivet som relativt detaljerat. Det framhålls bl.a. att bolaget ska vara organ för kommunens verksamhet och underordnat 

kommunen. Detta kan te sig tvetydigt då bolaget de facto är dotterbolag till Ängelholmshem.

Det anges exempel på vilka planer och policyer som bolaget har att rätta sig efter. En länk till en webb-sida med aktuella styrdokument finns. Men 

det framgår inte direkt vilka styrdokument som ska gälla för bolaget d.v.s. vilka styrdokument och policyer som är tillämpliga för bolaget.

Det anges i ägardirektivet att bolaget ska medverka till utvecklandet av koncerngemensam personal- och lönepolitik. Bolaget ska också medverka i 

kommunens upphandling när så är lämpligt. Det framgår också att bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning 

eller avveckling av VD. Här är det på sin plats att påpeka att det är bolaget styrelse och bara bolagets styrelse som avgör, för bolagets bästa, vem 

den utser som VD.

Direktiven anger ett antal prioriterade mål för bolagets verksamhet. Dessa är:

• Medborgarfokus

• Effektiva verksamheter

• Samhällsutveckling kopplat till visionen Kraftsamling Ängelholm 2020

• Medskapande medarbetare

I samband med ägarsamråden ska ovanstående mål följas upp. I bolagets affärsplan ska anges hur bolaget planerar för åtgärder för att 

kommunens mål ska uppfyllas. Det ska göras i form av nyckeltal och analys.

Det finns även bestämmelser om soliditet, resultatnivåer, borgen, lekmannarevision, panträtt och vård av fastighetsbeståndet så att värdena består.

Efterlevnaden av bolagsordning och ägardirektiv

Innehållet i bolagsordningen bedömer KPMG som tillfredsställande. I en bolagsordning bör, anser KPMG, endast sådant som krävs av lagen anges. 

Viktigare är att arbeta med ägardirektiven som i princip kan ändras när som helst. Efter våra intervjuer med bolagets tjänstemän är vår bedömning 

att de prioriterade målen för bolagets verksamhet, såsom de uttrycks i ägardirektivet, i liten utsträckning styr bolagets verksamhet. Bl.a. uppgavs att 

Kraftsamling Ängelholm 2.0 inte längre gäller vilket kommunen uppger att den gör. Det står också i bolagets affärsplan att bolaget ska stödja 

kommunens arbete med Kraftsamling Ängelholm 2.0. Vi kan så långt notera en viss motstridighet kring detta.

Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
1 
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Praktisk ägarstyrning av Ängelholmslokaler

Utifrån styrande dokument såsom bolagsordning och ägardirektiv ska den praktiska ägarstyrningen skötas. Med detta menar KPMG att följa upp så 

att bolaget följer vad som står i dokumenten. Därför finns schemalagda och protokollförda ägarsamråd som genomförs ett antal gånger om året. 

2019 genomfördes fyra sådana. I ägarsamråden medverkar från kommunens sida kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, 

oppositionsråd, ekonomichef och stadsjuristen och från bolaget styrelsens presidium, VD och ekonomichef. Ägarsamråden uppfattas av såväl 

kommunen som bolaget som ett forum där alla möjliga frågor diskuteras men där strategiska frågeställningar hanteras i mycket liten utsträckning. 

Exempel på en strategisk fråga var dock uppe till diskussion vid ägarsamrådet i december 2019 och avsåg hur den underhållsskuld som 

härstammar från när fastigheterna fördes över från kommunen till Ängelholmslokaler 2013 ska hanteras. Kommunen efterfrågade en redovisning av 

vad som gjorts och vad som kvarstår för att kunna avgöra hur detta skall kunna regleras. Vid nästa ägarsamråd som är den 3 mars 2020 ska 

bolaget lämna en redogörelse över det som går att redovisa. En inventering av fastigheternas skick kommer att pågå under hela 2020.

I protokollen kan KPMG se att frågor som tas upp och som ska besvaras till nästa ägarsamråd inte alltid följs upp. Ett exempel är frågan om 

kommunen kommer att ta över verksamhetsvaktmästarna i egen regi. Frågan togs upp på ägarsamrådet i september 2019 och skulle besvaras på 

nästkommande samråd. Detta gjordes inte tydligt men KPMG misstänker att det inte är aktuellt.

Ägarsamråd och kommunstyrelsens uppsikt

Efter att ha läst samtliga protokoll från ägarsamråden 2018-2019 har KPMG en förståelse för kommunens och bolagets uppfattning att det under 

samråden hanteras både smått som stort. Avseende underhållsskulden konstaterades redan vid bolagiseringen 2013 att kommunens fastigheter 

hade eftersatt underhåll. Det är uppseendeväckande att frågan inte blivit löst under de cirka 7 år som det eftersatta underhållet konstaterades.

Dialogen mellan ägare och bolag är av största vikt. Förutom lekmannarevisorernas granskningar som oftast inte är heltäckande är dialogen det 

bästa sättet för kommunstyrelsen att hålla sig informerad om bolagets verksamhet. Detta är också en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsarbete.

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag enligt kommunallagen att utöva uppsikt över nämnder men också över kommunens bolag. Efter en 

genomläsning av kommunstyrelsens protokoll under 2019 konstaterar KPMG att det endast en (1) gång, den 13 mars, delgivits information från 

bolaget och givits kommunstyrelsen tillfälle att ställa frågor. Vad gäller uppsiktsplikten är det hela kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikt. Ett 

sätt att hantera detta är att efter varje ägarsamråd, upprätta en punkt i kommunstyrelsens dagordning för informationsöverföring från de ledamöter 

från kommunstyrelsen som deltar på ägarsamråden.

Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
1 
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Efterlevnad kommunövergripande policys och riktlinjer

KPMGs generella intryck är att bolagets styrning inte förhåller sig till kommunövergripande styrdokument på ett systematiskt sätt. Varken vid 

intervjuer eller vid dokumentstudier har det framkommit på vilket sätt bolagets mål, strategier eller arbetssätt anpassats till de planer och policys 

som antagits av kommunfullmäktige.

Kommunen har en ”Inköps- och upphandlingspolicy för Ängelholms kommun 2019-2022” och som bolaget enligt ägardirektiv är skyldig att följa. I 

”Område 4 – Stickprovsanalys” nedan har KPMG analyserat upphandlingsförfarandet av byggprojekt i detalj. I flertalet av dessa framkommer det att 

upphandlingspolicyn inte följs och att upphandling av konsulter för projektering, entreprenör och besiktningsmän i flera fall inte sker i enlighet med 

LOU. Upphandling har i flera fall inte annonserats, inga fler leverantörer har tillfrågats än de som slutligen tilldelats uppdragen och man har inga 

ramavtal med leverantörer i projektet.

Kommunen har ”Anvisningar för att förebygga oegentligheter i Ängelholms kommun” som även gäller majoritetsägda bolag. Anvisningarna tar upp 

mutor, bestickning och andra oegentligheter och hur detta kan förebyggas. De behandlar också bisysslor och jäv. I bilaga till anvisningarna finns en 

dokumenterad rutin som ska användas då oegentligheter upptäcks eller misstänks. I första hand ska rapportering ske till närmaste chef eller om 

skäl finns till chefens chef.

Arbetet med förebyggande insatser mot korruption och oegentligheter är bristfälligt inom Ängelholmslokaler och KPMG uppfattar att inga speciella 

insatser görs för att förhindra korruption och oegentligheter. Enligt ekonomichef granskas alla fakturor och ekonomiska transaktioner och då skulle 

sådant upptäckas.

I anvisningarna definieras oegentligheter som handlingar som riskerar leda till ekonomiska förluster, skadestånd och/eller skadat varumärke till följd 

av att anställd avsiktligt eller av oaktsamhet bryter mot lagar eller interna regler och instruktioner. Enligt uppgifter från bolaget finns ett motstånd mot 

att följa LOU vilket kan leda till misstankar om oegentligheter. I vart fall riskerar bolaget ekonomiska förluster, skadestånd, böter och ett skadat 

varumärke.

Byggbranschen är en bransch som erfarenhetsmässigt är särskilt utsatt i detta avseende då den hanterar stora värden och transaktioner och därför 

bör frågan särskilt uppmärksammas av Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. Detta bör göras i arbetet med intern kontroll utifrån en risk- och 

väsentlighetsanalys.

Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
1 
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Processkartläggningen syftar till att bedöma om bolagets bemanning är ändamålsenlig och om arbetsprocesserna är effektiva. Det handlar till stor 

del om att bedöma om organisationen är ändamålsenligt utformad och om bemanningen i organisationens olika delar är på en rimlig nivå i 

förhållande till det uppdrag som bolaget har.

KPMG har i denna utredning inte gått igenom samtliga processer utan koncentrerat genomlysningen till de processer som finns med i bolagets 

interna kontrollplan och interna kontrollrapport för 2019 vilka är:

• Hyresadministration

o Avisering

o Kontraktsskrivning

• Finansiell kontroll

o av leverantörer avseende om uppgivet bankgiro hör till leverantörens organisationsnummer

o momsrapport

• Anställningsavtal och -rutiner

• Behörighetshantering i IT-system

• Efterlevnad av finanspolicy

• Projektuppföljningsrutiner (Här konstaterades att av 33 pågående investerings- och underhållsprojekt saknade 12 budget och prognos varav 10 

projekt har ännu ej nått fasen för investeringsbeslut)

• Efterlevnad GDPR

• Avtalsregistrering

Därtill kommer ytterligare processer som inte omfattats av den interna kontrollen 2019.

• Investeringsprocess och upphandlingar (beskrivs närmare i ”Område 4 – Stickprovsanalys” samt ”Bilaga 1 – stickprovsanalys” nedan).

• Felanmälningsrutiner 

• M.fl. administrativa processer och delprocesser såsom t.ex. uppföljning av pågående investeringar via byggmöten m.m.

Resultat

Område 2 – Processkartläggning
2
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Affärsplanen

Enligt uppdragsbeskrivningen för denna utredning ska KPMG göra en bedömning om bolagets affärsplan innehåller tydliga mål och aktiviteter.

Ängelholmslokalers affärsplan ser inte ut som en traditionell affärsplan. En affärsplan innehåller för det mesta mycket siffror och en bedömning av 

framtida intäkter och kostnader samt konkreta aktiviteter för att uppnå detta. Ängelholmslokalers affärsplan har mer karaktären av en 

verksamhetsplan som beskriver vad bolaget avser göra de kommande åren. Mycket av innehållet har bäring på bolagets ägardirektiv.

Affärsplanen är indelad i sex avsnitt: Fastighet, Kund, Hållbarhet, Ekonomi, Digitalisering och Organisation, vilka redovisas nedan.

Fastighet

Inom avsnittet fastighet anges 3 mål:

• Bolaget uppger att man ska ta fram koncept för förskolor och skolor. Syftet är att minska projekteringstiden samt att minska kostnaderna för 

byggnationerna.

• Fortsatt fokus på fastighetsunderhåll

• Verkställa beställningar gällande nyproduktion

Att verkställa beställningar gällande nyproduktion är självklart och skulle inte behöva stå i en affärsplan. Vad gäller målet fortsatt fokus på 

fastighetsunderhåll kan KPMG inte uttala sig då vi inte har tillgängliggjorts några underhållsplaner från Ängelholmslokaler. Konceptskolorna bör 

formas tillsammans mellan kommunen och bolaget för att få en optimal utformning.

Kund

Inom avsnittet anges 4 mål:

• Serviceindex ska vara lägst 80.

• Implementera en ny gränsdragningslista

• Fokus på informationsutbyte och samarbete inom kommunkoncernen

• Organisatorisk förändring för ökad effektivitet och service

Målet om att öka informationsutbyte och samarbete inom kommunkoncernen är bra men KPMG har inte sett några sådana tendenser till vilja från 

bolagets sida i vår utredning. 

Resultat

Område 2 – Processkartläggning
2
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Hållbarhet

Inom avsnittet fastighet anges 4 mål:

• Nyproducerade lokaler ska uppföras som Miljöbyggnad eller med motsvarande standard

• Använda fossilbränslefri energi för uppvärmning och övrigt drift av fastigheterna

• Kontinuerligt minska fastigheternas energiförbrukning

• Fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2030

Bolaget har ett pågående arbete med att minska fastigheternas energiförbrukning. Målet är att ha minskat energiförbrukningen med 30 procent till 

2030 med basåret 2007. Man är på god väg och har nu uppnått en minskning på drygt 21 procent. För att lyckas med hållbarhetsarbetet krävs, 

påpekas det, ett samarbete med Ängelholms kommun.

Ekonomi

Inom avsnittet fastighet anges 2 mål:

• Intäkter och kostnader ska under en fyraårsperiod balansera

• Kontinuerligt effektivisera verksamheten

Att kostnader och intäkter ska balansera är ett inte alltför ambitiöst mål då kommunen är den enda kunden som bolaget har. I avsnittet trycks också 

på vikten av att arbete aktivt och systematiskt med underhållsplaner i samråd med kommunen för att kunna göra prioriteringar gällande 

underhållsarbetet. Det är en god målsättning men vad KPMG funnit i vår utredning är just avsaknaden av samarbete mellan bolaget och 

kommunen. Detta är ett viktigt utvecklingsområde. 

Digitalisering

Inom avsnittet anges 3 mål:

• Utreda vilka digitala satsningar som ska genomföras för att därefter verkställa de prioriterade satsningarna i affärsmässigt syfte

• FastAPI* ska vara ett krav i tillämpliga upphandlingar

• Implementera arbetssätt och system för att minska beroendet av fysiska arbetsplatser

*FastAPI är en branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system

Resultat

Område 2 – Processkartläggning
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Organisation

Inom avsnittet fastighet anges 3 mål:

• Medarbetarindex ska vara minst 80 (mäts vartannat år)

• Aktivt arbeta med hälsofrämjande insatser

• Individuell plan för kompetensutveckling

De områden som kommer att mätas i bolagets medarbetarundersökning är vision och mål, ledarskap, medarbetarskap, interna processer, 

kundtillfredsställelse, förnyelse och utveckling samt finanser. Det påpekas också i avsnittet vikten av öppenhet, omtanke och handlingskraft och att 

en sund företagskultur hjälper bolaget att nå uppsatt mål och agera på ett korrekt sätt i mötet med kunder och andra intressenter.

Sammanfattande bedömning av affärsplanen

En tydligt uttryckt åsikt hos Ängelholmslokalers enda kund – kommunen – är att nyproduktionen leder till alltför höga hyror. Att komma tillrätta med 

detta berörs inte nämnvärt i affärsplanen. Målen i affärsplanen är också av varierande karaktär med en mix av målsättningar, aktiviteter och 

indikatorer. Mycket handlar om företagskultur och behovet av samarbete och bemötande. Det står i stark kontrast till vad kommunen som kund 

uttrycker och vad entreprenörer och före detta anställda vittnar om, (se ”Intervjureferat – Före detta anställda” och ”Intervjureferat – Entreprenörer” 

nedan.)

I maj månad 2019 genomfördes en medarbetarundersökning i form av en enkät vilken riktades till samtliga då 82 anställda. Antal svaranden 

uppgick till 75 personer vilket motsvarar 91 procent av de tillfrågade. Enkäten besvarades anonymt. Av samtliga frågor i enkäten fick två frågor gult 

och resterande frågor grönt enlig graderingen grönt, gult och rött (i enlighet med trafikljusgraderingen nedan). Av denna enkät att döma är 

nuvarande medarbetare alltså mycket nöjda. Resultatet av medarbetarundersökningen som indikerar en god företagskultur och nöjda medarbetare 

står även det i stark kontrast till vad före detta anställda vittnar om i intervjuer. 

Resultat

Område 2 – Processkartläggning
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Bemanning

På fråga om ett organisationsschema har KPMG fått svaret att ett sådant inte är upprättat. Av de totalt 82 anställda är 42 personer anställda i 

Ängelholmslokaler och resterande i Ängelholmshem. Den administrativa personalen är anställda i Ängelholmshem men arbetar åt både

Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. En uppskattning av hur stor del den administrativa personalen arbetar åt Ängelholmslokaler har gjorts och 

den delen belastar Ängelholmslokaler i form av management fee. 2019 uppgick management fee till 2,4 mkr. Det finansierar cirka hälften av 

ekonomi och administration i Ängelholmshem.

Hur fungerar bolagsstyrningen?

Styrelsens styrning av bolaget sker via VD-instruktion och styrelsesammanträden. Denna uppges av VD som fungerande.

VDs formella styrning av bolaget går genom underställda chefer som har olika ansvarsområden.

För att besvara frågan om hur VDs styrning i praktiken fungerar har KPMG intervjuat såväl entreprenörer som före detta anställda. Då synen på hur 

bolaget styrs och hur arbetsmiljön är beskrevs i våra intervjuer som mycket dålig berörde KPMG endast frågan översiktligt när bolagets personal 

intervjuades genom att ställa allmänna frågor om hur de upplevde den fysiska och psykiska arbetsmiljö. Uppfattningarna från entreprenörerna och 

före detta anställda å ena sidan och bolagets personal å andra sidan divergerar kraftigt. Av den nuvarande personal som KPMG har intervjuat 

uppfattas arbetsmiljön som god. Detta bekräftas även av medarbetarundersökningen som genomfördes i maj 2019.

Resultat

Område 2 – Processkartläggning
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Ängelholmslokalers internkontrollarbete

Interkontrollplan finns och är framtagen efter en risk- och väsentlighetsanalys. Brister i internkontrollen sker. T.ex. fanns brister i 9 av 10 

kontrollmoment i granskningen av internkontrollen 2019.

Ängelholmslokalers systematiska kvalitetsarbete

Rutinbeskrivningar saknas i stor utsträckning. Det saknas också grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Nöjd Kundindex (NKI) och Nöjd 

Medarbetar Index (NMI) genomförs dock.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet i driften har KPMG inte kunnat göra då KPMG saknat jämförelsematerial.

Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet i de granskade stickprovsprojektet bedöms dock som låg. Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt 

underlag för hur kostnadsposter i egna budgetunderlag för projekten har bedömts och totalkostnad för projekten efter avslut är i samtliga fall där 

KPMG fått tagit del av faktiskt (eller bedömd) total projektkostnad avsevärt högre än budget för projektet. Vissa budgetposter bedöms dessutom 

som höga. Detta bekräftas enligt uppgifter från anonyma källor som KPMG har intervjuat som tidigare har jobbat på Ängelholmslokaler, se 

”Intervjureferat – Före detta anställda” nedan. En intervjuperson berättar att Ängelholmslokaler, till skillnad från privata fastighetsbolag som räknar 

detaljerat på kostnader, medvetet avrundar kostnader uppåt och att det med långa specifikationer och mycket kostnader blir stora summor i 

slutändan.  

Resultat

Område 3 – Kostnadseffektivitet
3
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Ängelholms kommuns kravställningar vid beställning av projekt

En övergripande process finns för beställning av projekt från Ängelholmslokaler. Kravställning utgör ofta beställningsskrivelsen som upprättats samt 

löpande dialog mellan Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun och verksamheten/brukaren. Funktionsprogram nyttjas även i vissa fall.  En 

återkommande identifierad brist när KPMG tittar på beställningsförandet i praktiken är att Ängelholms kommun inte alltid ger Ängelholmslokaler 

ekonomiska förutsättningar för de projekt de beställer. 

En mer detaljerad beskrivning av beställningsförfarandet från Ängelholms kommun ses i resultatet av Utredning 5 – Styrning, ledning och 

samordning nedan.

Policys, styrdokument och riktlinjer för upphandling samt praktiska upphandlingsrutiner

KPMG har fått ta del av Ängelholms kommuns Inköps- och upphandlingspolicy för 2019-2022. Sett till Ängelholmslokalers faktiska 

upphandlingsförfarande av byggprojekt finns stora brister gentemot denna. Upphandling av konsulter för projektering, entreprenör och 

besiktningsmän sker i många fall inte i enlighet med LOU. Upphandling har i många fall inte annonserats, inga fler leverantörer har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med leverantörer i projektet.

Uppföljning av projekt under byggtid

Dokumenterade kvalitetsmöten, byggmöten, kvalitetskontroller, egenkontrollsystem, slutbesiktningar, efterbesiktningar finns för projekten där 

utförandeprocessen har påbörjats. ÄTA kostnader tycks schablonartat tillskrivas projektet vid budgetering, oavsett projekttyp. Det framkommer inte i 

byggmötesprotokoll om projektet ligger i fas med gällande budget. Projektekonomin sker dock i särskilt system som KPMG inte haft tillgång till. 

Överlag konstaterar KPMG bristfällig kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin.

.

Resultat
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Resultatet av ”Område 4 – Projektstyrning” presenteras i form av en sammanfattning av stickprovsprojektet och identifierade avvikelser och brister  

per analyserat stickprov. Metod för stickprovsanalysen följer den metodik som beskrivits ovan i ”Uppdrags- och metodbeskrivning”. De avvikelser 

och brister som presenterades per stickprov bedömdes gentemot de delmoment och frågeställningar som utgicks från i metodiken.

Avslutningsvis presenteras sammanfattade avvikelser och brister som är mer eller mindre genomgående för samtliga stickprov.

Följande stickprov har analyserats under projektet:

Ängelholmslokaler

1. Nybyggnation förskola, fastighet Rektorn 3.

2. Anpassning av en delyta i befintligt vårdboende, fastighet Hjorten 1.

3. Provisoriska brandskyddsåtgärder vid sju stycken vårdboenden, flertalet olika fastigheter.

4. Ombyggnation av Ängelholms stadsbibliotek, fastighet Duvan 9.

5. Nybyggnation av 10 stycken koncepthus, flertalet olika fastigheter.

Ängelholmshem

På uppdrag av KPMGs uppdragsgivare har även ytterligare stickprovsanalyser genomförts av fem projekt utförda av Ängelholmshem. Det gäller 

följande projekt:

1. Nybyggnationsprojekt av bostadslägenheter i gruppboendeform, fastighet Sockerbruket 11.

2. Ombyggnad och renovering av Möllebackens kök, fastighet Tallbiten 18.

3. Ombyggnad av tak på fyra huskroppar i Kulltorp och Munka Ljungby.

4. Upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering, rivningsarbete och marksanering. 

5. Nybyggnation av fyra huskroppar, fastighet Solskiftet 3.

.

Resultat

Område 4 – Projektstyrning
4
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Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmslokaler gav MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB i uppdrag att uppföra en förskola i fyra avdelningar på fastigheten Rektorn 3 som 

ligger på Akkas gränd mellan områdena Skörpabäcken och Nyhem i Ängelholm. Byggnaden har en källardel på 166 m², ett markplan 468 på m² 

och en ovanvåning på 356 m². Därtill byggdes komplementbyggnader samt att MTA utförde tillhörande markarbeten. Entreprenaden utfördes på 

löpande räkning.

Produktion  påbörjas 2018-03-20 och färdigställs 2019-01-31 efter godkänd slutbesiktning. Totalkostnad för projektet efter avslut uppgår till 

43 937 000 SEK. Detta är avsevärt högre än förkalkyler i projektet. 

På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av förskola
4
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Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet 

Rektorn 3. Detta kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 2 048 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för 

konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga ytterligare besiktningsmän har tillfrågats 

än de som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 315 000 SEK för 

kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Projektet upphandlas som en totalentreprenad men inga anbud kommer in. Man skriver sedan avtal med MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg 

AB för totalentreprenad på löpande räkning. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler har före detta VD för Ängelholmslokaler tilldelat MTA 

uppdraget utan upphandling med en entreprenadsumma på cirka 35 000 000 SEK enligt budgetunderlaget.

• Totalkostnad för projektet efter avslut är avsevärt högre än förkalkyler för projektet, och projektbudgeten har varierat kraftigt över tid enligt 

hyresberäkningar som Ängelholmslokaler har översänt till Ängelholms kommun.

• Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som höga, exempelvis ÄTA och projektledning med egen personal. I ÄTA - listan 

framkommer det att det är övervikt på avgående kostnader i jämförelse med tillkommande vilket i teorin bör innebära att den budgeterade 

entreprenadkostnaden minskat med 1 887 958 SEK. Detta gör det särskilt anmärkningsvärt att totalkostnad för projektet är avsevärt högre än 

budgeten. 

• Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, inklusive 

totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av 

projektekonomin. 

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av förskola
4
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Övergripande projektbeskrivning

Projektet innefattar en anpassning lokalytan (delyta) i vårdboende Solhaga på fastigheten Hjorten 1, adress Östervärn 2. Vid beställningstillfället 

används ytan som lokal för hemtjänsten. Projektet omfattar en anpassning till 3 stycken vårdboenderum, varav 2 stycken anpassas för möjlighet till 

parboende. Hemtjänstens flytt planerades till augusti 2019. Projektet utfördes på totalentreprenad av entreprenören MVB Syd AB. Enligt 

produktionsplan upprättad 2019-08-28 ska projektet löpa från början av september 2019 till mitten av december 2019. Slutbesiktningsdatum är satt 

till 2020-01-22. 

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet. Detta 

kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 148 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 27 000 SEK för kontroll-

och besiktningskostnader i projektet. 

• Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är högre än förkalkyler för projektet, och projektbudgeten har varierat över tid enligt 

hyresberäkningar som Ängelholmslokaler har översänt till Ängelholms kommun. Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som 

höga, exempelvis ÄTA och byggherrekostnader. 

• Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, exklusive 

totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av 

projektekonomin. 

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Anpassning av vårdboende
4
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Övergripande projektbeskrivning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) under senare delen av 2017 samt vår och vinter under 2018 genomfört tillsyn på samtliga vårdboenden 

i Ängelholms kommun. Flertalet återkommande brister uppmärksammades. Ängelholms kommun har i dialog med RSNV enats kring behovet av 

provisoriska brandskyddsåtgärder och vid sju stycken vårdboenden: Bokhöjden, Bäckagården, Munkaljungbygården, Solängen, Victoriagården, 

Willan och Åshaga. Enligt budgetunderlag upprättat av Ängelholmslokaler uppgår totala projektkostnaden till 28 558 000 SEK. Utöver att 

beställningsskrivelser finns för konsulter inom brand, ventilation och styr samt tillgänglighet finns, är projektet är till dags dato inte påbörjat eller 

upphandlat. 

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet. Detta 

kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 1 000 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

• Totalkostnad för projektet på 28 558 000 SEK bedöms som högt. Vissa budgetposter bedöms även som höga, exempelvis ÄTA och 

byggherrekostnader. Enligt budgetunderlaget uppgår byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete totalt till 1 700 000 SEK, varav 1 

000 000 SEK utgör kostnader för central administration och 700 000 SEK utgör projektledning med egen personal. Ängelholmslokaler har inget 

underlag för hur dessa kostnader har bedömts, utöver att de kommenterat att inkluderat i budgetposten är nedlagd tid hitintills, samt bedömd 

tidsåtgång för projektledare, installationssamordnare, teknikavdelning och förvaltning under utförandet. 

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Provisoriska brandskyddsåtgärder
4
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Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmslokaler har fått i uppgift att genomföra en ombyggnation av Ängelholms stadsbibliotek.

Fokus för ombyggnaden ligger på biblioteket som mötesplats och demokratiskt rum i staden. Biblioteket har idag en varm och inbjudande 

inomhusmiljö med rustika materialval som tillsammans med eldstäderna ger en hemtrevlig känsla. Att bevara och utveckla den varma känslan för 

en modern biblioteksverksamhet och drift är grunden för ombyggnadsförslaget.

Arkitektförslag framtaget av White Arkitekter har antagits av Ängelholms kommun. Projektering pågår och byggstart beräknas ske innan sommaren 

2020. Det nya Stadsbiblioteket förväntas stå färdigt under 2021. Kommunen gav Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar vid beställning av 

projektet på 107 020 000 SEK till en maximal årshyra om 9 317 794 SEK. 

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter (utom arkitektuppdraget) för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal 

finns med dessa och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 2 539 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 425 000 SEK för kontroll-

och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Ombyggnation av stadsbiblioteket
4
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Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att bygga tio koncepthus med totalt 40 lägenheter. Koncepthuset heter Perstorp 1 och är ett kompakt hus med 

fyra identiska lägenheter på 35 kvm var. De tio husen placeras i Ängelholm, Strövelstorp, Össjö, Söndrebalj och Hjärnarp. Sju av de tio husen är 

färdigställda och har sålts från Ängelholmslokaler till Ängelholmshem. De tre kvarvarande säljs av Ängelholmslokaler till Ängelholmshem så snart 

de är godkända och slutbesked erhållits, vilket enligt uppgift kommer att ske under våren 2020. Cirka 800 000 av byggkostnaderna per koncepthus 

är subventionerat av Boverkets stöd för bostadsbyggande. Ritningar för koncepthusen erhålls i färdigt skick från Perstorps kommun som genomfört 

liknande nybyggnadsprojekt. 

Enligt uppgifter till KPMG från Ängelholms kommun vill Ängelholmshem inte ta in koncepthusen i sin bostadskö med motiveringen att de inte passar 

in i deras portfölj. Till följd av detta beslutar Kommunstyrelsen (se Sammanträdesprotokoll 2018-02-28) att anta föreslagen revidering av 

Ängelholmslokalers bolagsordning så att bolaget får äga, driva och förvalta bostäder. När KPMG frågar Ängelholmslokaler om ovan säger de att 

ingen ändring av bolagsordningen har gjorts, och att den senaste bolagsordningen är daterad 2013-10-09. Koncepthusen har sålts av 

Ängelholmslokaler till Ängelholmshem och pris vid ägarbytet uppgick till 4,2 MSEK enligt dagspress och offentliga underlag. Enligt 

Ängelholmslokalers budgetunderlag uppgår total kostnad till cirka 5,6 MSEK per hus.

På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.

.

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av koncepthus 
4
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Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Priset vid ägarbytet mellan Ängelholmslokaler och Ängelholmshem per koncepthus tycks vara väsentligt lägre än budgeterad kostnad per hus. 

När KPMG frågade Ängelholmslokaler om hur mellanskillnaden på cirka 1,4 MSEK förklaras svarade de att inte vet var dagspressen har fått sina 

siffror ifrån, att man inte vet vad för offentliga underlag man hänvisar till samt när de är daterade.

• Ängelholms kommun beställer formellt en prisuppgift av Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus av typen Perstorp 1. Enligt 

Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes.

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 725 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för 

konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 605 000 SEK för kontroll-

och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är högre än budget för projektet. Ängelholmslokaler kommenterar detta med att 

ursprungsbudgeten är exklusive moms och bidrag och att prognosen för slutkostnaden troligen är med avdrag för bidrag och inklusive moms då 

det inte får göra momsen inte är avdragsgill på bostäder. 

• Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som höga, exempelvis ÄTA och byggherrekostnader. 

• Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, exklusive 

totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av 

projektekonomin. 

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av koncepthus 
4
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Nedan ses Ängelholmslokalers budgetunderlag för de stickprovsprojekt som har analyserats ur ett helhetsperspektiv. Procentsats inom parentes 

bredvid respektive budgetpost utgör den procentuella andelen av den budgeterade totalkostnaden för projektet. På understa raden ses även den 

faktiska eller prognostiserade slutkostnaden för projektet (som den angetts av Ängelholmslokaler eller anges i hyreskalkyl).

Mot bakgrund att budgeterade byggherrekostnader, trots att samtliga projekt är totalentreprenader, genomgående för varje projekt är höga har 

dessa kartlagts på nästkommande sida.

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Budgetunderlag

Kostnader,

Ängelholmslokaler

Förskola Vårdboende Brandskyddsåtgärder Stadsbiblioteket Koncepthusen

Total projektkostnad 40 174 000SEK 2 565 000 SEK 28 558 000 SEK 107 020 000 SEK 56 075 000 SEK

Byggherrekostnad 1 901 000 SEK (4,7 %) 275 000 SEK (10,7 %) 2 650 000 SEK (9,3 %) 5 565 000 SEK (5,2 %) 9 700 000 SEK (17 %)

Platsomkostnad 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK

Anslutningsavgifter 600 000 SEK (1,5 %) 0 SEK 0 SEK 0 SEK 2 200 000 SEK (4 %)

Konsultkostnad 2 048 000 SEK (5,1 %) 148 000 SEK (5,8 %) 1 000 000 SEK (3,5 %) 2 539 000 SEK (2,4 %) 725 000 SEK (1 %)

Vakans och 

omflyttningskostnad
0 SEK 0 SEK 0 SEK 8 770 000 SEK (8,2 %) 0 SEK

Entreprenadkostnad 34 760 000 SEK (86,5 %) 2 030 000 SEK (79,1 %) 23 125 000 SEK (81 %) 88 271 000 SEK (82,5 %) 41 845 000 SEK (75 %)

Kontroll och 

besiktningskostnad
315 000 SEK (0,8 %) 27 000 SEK (1,1 %) 800 000 SEK (2,8 %) 425 000 SEK (0,4 %) 605 000 SEK (1 %)

Garanti och överlämning 350 000 SEK (0,9 %) 75 000 SEK (2,9 %) 700 000 SEK (2,5 %) 750 000 SEK (0,7 %) 1 000 000 SEK (2 %)

Räntekostnader 200 000 SEK (0,5 %) 10 000 SEK (0,4 %) 283 000 SEK (1,0 %) 700 000 SEK (0,7 %) 0 SEK

Slutkostnad, faktisk eller 

prognos
43 937 000 SEK 2 670 000 SEK - 107 020 000 SEK 61 000 000 SEK

4
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Sammanställning av byggherrekostnaderna för av Ängelholmslokaler utfört arbete

Nedan ges en jämförelse av byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete (byggherrekostnader exklusive köpta tjänster inom bygg & 

projektledning samt kontrollansvarig PBL). 

Budgetposten ”Övriga kostnader” bedöms inte kunna jämföras mellan de olika projekten då det är olika förutsättningar för denna kostnadspost. 

Exempelvis är denna post särskilt hög för Koncepthusen då man inkluderar köp av mark från kommunen, lagfart, pantbrev, nybyggnadskarta m.m. i 

denna, vilket inte är kostnader som förknippas med de andra projekten. 

Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt underlag för hur dessa kostnader har bedömts. Kostnader för central administration är i nästan samtliga 

fall den största kostnadsposten sett till byggherrekostnader. Noterbart är att förskolan inte har budgeterat för några kostnader för central 

administration. Byggherrekostnaderna bedöms som särskilt höga i och med att samtliga projekt där entreprenadupphandlingen är färdigställd är 

upphandlade som totalentreprenader, vilket i praktiken bör innebära att Ängelholmslokaler lägger över absoluta majoriteten av arbetet på 

entreprenad.

Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Byggherrekostnader

Kostnader, 

Ängelholmslokaler

Förskola Vårdboende Brandskyddsåtgärder Stadsbiblioteket Koncepthusen

Totalt 1 266 000 SEK 250 000 SEK 2 050 000 SEK 4 566 000 SEK 8 485 000 SEK

Central 

administration

0 SEK 75 000 SEK 1 000 000 SEK 2 000 000 SEK 3 000 000 SEK

Projektledning, 

egen personal

625 000 SEK 175 000 SEK 700 000 SEK 2 000 000 SEK 1 900 000 SEK

Bygglov 145 000 SEK 0 SEK 350 000 SEK 100 000 SEK 185 000 SEK

Övriga kostnader 496 000 SEK 0 SEK 0 SEK 465 000 SEK 3 585 000 SEK

4
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Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra ett nybyggnationsprojekt av bostadslägenheter i gruppboendeform på kvarteret Saftstationen. Projektet 

utförs av MTA Bygg & Anläggning i Halmstad som totalentreprenör. 

En huvudtidplan upprättad av MTA (totalentreprenör för projektet) finns för projektet med projektetablering planerad till november 2018 (v.46) med 

inplanerad besiktning i mars 2021. 

På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.

.

Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av flerbostadshus 
4
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Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Ängelholmshem har utfört saneringsentreprenad på kommunens mark utan att involvera kommunen och har inte involverat kommunen innan 

beslut tagits avseende utredning och saneringsarbete. Kommunen har inte varit involverade i beslutsfattandet kring entreprenaden.

• Avseende själva saneringsentreprenaden tycks inte Ängelholmshem ha tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar avseende markföroreningar. 

Om Ängelholmshem har omprövat (och förkastat) tidigare utredningar som pekar på att ytterligare saneringsarbete är onödigt har detta inte 

motiverats eller dokumenterats. Mot bakgrund att entreprenaden är mycket kostsam är det mycket ineffektivt kostnadsmässigt att genomföra en 

sådan entreprenad helt eller delvis i onödan. Det bedöms som olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av fastigheten, för att sedan 

tilldelas entreprenaduppdraget.

• Ängelholmshem uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet, men kommunen har i

beställningen specificerat att denna utöver projektbeställningen även utgör en beställning av prisuppgift för projektet. Som svar på KPMGs fråga 

om man har presenterat prisuppgift på projektet till kommunen i enlighet med beställningen svarar Ängelholmshem att de 2019-10-16 har skickat 

hyreskalkyler på årsbasis till kommunen. Detta är alltså drygt 3 år efter beställningen från kommunen. Ängelholmshem anger även att 

budgetunderlaget framtaget 2016-12-28 var internt material. 

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 1 214 000 SEK för konsultkostnader i projektet i det senaste 

budgetunderlaget. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 3 600 000 SEK för 

kontroll- och besiktningskostnader i projektet i det senaste budgetunderlaget. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått 

ta del av.

• Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är avsevärt högre än den ursprungliga budgeten för projektet, men lägre än den senast 

framtagna budgeten som presenteras på sidan 42. De huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen av budgetunderlag bör 

ha varit kända kostnader av Ängelholmshem. Exempelvis hade man redan påbörjat utredningar avseende sanering och om detta är tänkt att 

belasta projektekonomin bör detta ha inkluderats i budgeteringen. Detsamma gäller kostnader kopplat till försäljning av marken på vilken 

projektet ska utföras. Att moms tillkommer för detta projekt bör de också ha varit medvetna om.

• Budgeterade ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader bedöms som höga. 

.

Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av flerbostadshus 
4
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Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra en omfattande ombyggnad och renovering av Möllebackens storkök. Köket ska enligt 

beställningsskrivelsen renoveras i enlighet med gällande myndighetskrav och kommunens styrdokument för storkök. Projektetablering var i augusti 

2019 med inplanerad slutbesiktning i juni 2020. 

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmshem har man tagit fram en preliminär hyressättning daterad 2019-04-17 som delgetts kommunen under våren 2019. I

dokumentation som har tillgängliggjorts KPMG uppgår beräknad årshyra till 1 185 500 SEK. Enligt Ängelholmshem har man angett att hyran blir 

1 200 000 SEK per år då det blir färdigt mer än 1 år från hyreskalkylen upprättats och därför indexeras upp. Hyreskalkylen är baserad på en 

slutkostnad för projektet på 15 820 000 SEK. Detta är lägre än ursprungligt budgetunderlag men högre än den av Ängelholmslokaler beräknade 

totala slutkostnaden på projektet om 14 987 000 SEK. Den årshyra som i nuläget är aktuell för projektet är alltså baserad på en projektkostnad 

som är knappt 1 MSEK högre än den i nuläget beräknade slutkostnaden för projektet.

• Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och 

inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 775 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för 

konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de 

som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 280 000 SEK för kontroll-

och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

• Projektets slutkostnad beräknas vara 24,7 % lägre än ursprunglig budget. 

• Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att konsulter är anlitade utan 

upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av projektekonomin. 

.

Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Ombyggnation av storkök
4
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Ombyggnation av tak
4

Övergripande projektbeskrivning

Ängelholmshem har bytt ut tak på fyra huskroppar på Kulltorp och Munka Ljungby (Ahlefeldsgatan). Totalentreprenör för projektet var MVB Syd AB. 

Totalentreprenaden utfördes på avrop av gällande ramavtal med MVB Syd AB. Projektet föll under Förvaltningsavdelningen inom Ängelholmshem. 

Enligt tidplan upprättad av MVB syd augusti 2018 (vecka 31) med inplanering slutbesiktning i september 2018 (vecka 38). Vad KPMG kan se i 

tillgängliggjord dokumentation hölls tidplanen. Projektet i Kulltorp hade startmöte 2018-08-17 och slutbesiktning 2018-11-12. 

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Enligt Ängelholmshem har samtliga externa aktörer (extern projektledare och besiktningsmän) utöver entreprenör valts utan upphandling. Inga 

ramavtal finns med dessa och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Beloppen är dock låga, totalt 52 384 SEK för konsult- och 

besiktningsuppdrag.

• Att man har extern projektledning, arkitekt och besiktning på löpande räkning samt inget budgetunderlag och faktiskt ekonomiuppföljning innebär 

att man inte har någon kontroll över slutkostnaden. I sammanhanget var kostnader för externa leverantörer små, men visar inte på stark projekt-

och kostnadsstyrning från Ängelholmshem.

• ÄTA – lista finns ej. Enligt uppgift har dock ÄTA-arbeten förekommit i projektet, om än i mindre omfattning. KPMG kan exempelvis se i 

kostnadssammanställningen ovan att  faktiskt utfall för entreprenadkostnaden för MVB blev 109 281 SEK högre än angivet takpris, en ökning 

med cirka 7,5 % av entreprenadsumman. Ängelholmshem motiverar denna skillnaden för tillkommande kostnader för taksäkerhet. Det är tydligt 

specificerat att taksäkerhet inte ingår i entreprenaden i MVBs offert.

• Med bakgrund av bristfällig budgetering, konsulter på löpande räkning och ingen dokumentation av ÄTA – arbeten enligt ovan bedömer KPMG 

att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av projektekonomin. 

• Ängelholmshem har inte använt sig av projektplattformen iBinder för dokumenthantering likt andra projekt. Konsekvensen av detta är att man 

inte har haft kontroll över all dokumentation och har endast kunnat delge exempeldokumentation till KPMG (exempelvis protokoll från startmöte 

och tidplan för endast en entreprenad). 

• KPMGs bedömning givet den dialog KPMG har haft med Ängelholmshem och den dokumentation KPMG har fått ta del av är att projektet 

övergripande har hanterats som att det varit ett mindre förvaltningsuppdrag. Givet en faktiskt totalkostnad på nästan 2,7 MSEK bör detta inte 

vara att betrakta som ett mindre projekt, och projekt- och ekonomistyrning, budgetering, dokumentation etc. bör ha varit mer omfattande. 

.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Upphandling, rivning- och sanering
4

Övergripande projektbeskrivning

KPMG har även fått i uppdrag av Ängelholms kommun att specifikt granska upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering, 

rivningsarbete och marksanering. Granskningen har utförts i form av genomgång av befintlig dokumentation för upphandlingsprocessen på 

TendSign samt granskning av tidigare ramavtal innan upphandlingen. 

Ängelholmshem hade tidigare ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtalet ska överenskommelse 

om eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. En avtalsförlängning finns även etablerad mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB 

med kontraktstid från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från Globax AB från 

1:a januari 2015. 

Ängelholmshem har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och 

slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen, varav två kvalificerade. 

Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av kvalificerade anbudsgivare genomförts baserat på pris, genomförandebeskrivning, referenser 

och leveransförmåga. Areco Contractor AB tilldelas slutligen ramavtalet. 

Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco Contractor AB tilldelas ramavtalet är den bedömning som görs av bolagets leveransförmåga, där 

Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt 

administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier och målformulering är 

enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts 

leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier. 

Inga uppenbara avvikelser eller brister har identifierats i upphandlingen. KPMG noterar dock följande:

• Ängelholmshem har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarnas leveransförmåga vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i 

ett excelblad. I detta framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare. KPMG kan dock inte utläsa någon motivering till varför 

betyget har tilldelats. Tilldelningen blir på så sätt förhållandevis kvalitativ och subjektiv.
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Övergripande projektbeskrivning

KPMGs uppdragsgivare specificerade att detta projekt skulle endast sista etappen av tre granskas. 

Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra ett nybyggnationsprojekt av 4 huskroppar innehållande totalt 36 lägenheter inklusive

komplementbyggnader. Leeman Entreprenad AB fick i uppdrag att som totalentreprenör utföra projektet. Projektet färdigställdes i mars 2018 och 

påbörjades i oktober 2016. Etapp 3 utgör en fortsättning av tidigare utförda entreprenader ”Jordgubbsåkern – nybyggnad av bostäder, Munka

Ljungby”. 

På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.

.

Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av fyra huskroppar
4
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av fyra huskroppar
4

Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

• Bolagets plattform för projektledning och dokumentation används bristfälligt i projektet. Inledningsvis fanns inget budgetunderlag sparat, endast 

ett byggmöte, inget avseende kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete och beställningsskrivelse från Ängelholms kommun saknades.

• KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur totalentreprenörsuppdraget har annonserats, 

hur en eventuell upphandling av denna har gått till och dokumenterats, hur många entreprenörer som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och 

om ramavtal fanns med entreprenören som har tilldelats uppdraget. Ängelholmshem har angett till KPMG att de inte har hittat någon 

dokumentation på att entreprenörsuppdraget har annonserats, upphandlats, om fler entreprenörer har lämnat anbud. Dock kan Ängelholmshem 

med säkerhet säga att man inte har ramavtal med Leeman Entreprenad under denna period. KPMG kan även konstatera att upphandling av 

entreprenör för detta projekt inte finns på TendSign, som enligt uppgift från Ängelholmshem har använts för upphandling sedan 2015 (projektet 

påbörjades hösten 2016). Det finns alltså ingen dokumentation som styrker att totalentreprenadsuppdraget, med en budget om 50 186 000 SEK 

inklusive ÄTA-kostnader, har upphandlats. 

• Det finns inget underlag eller information om hur konsultuppdrag i projektet har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till 

och dokumenterats och hur många konsulter som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling 

och annonsering har gått till eller hur många konsulter som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan 

Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med konsulter som använts i projektet under denna period. Totalt har man 

budgeterat 110 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

• Det finns inget underlag eller information om hur besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och 

dokumenterats, hur många besiktningsmän som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de besiktningsmän som har 

tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling och annonsering har gått till eller hur många besiktningsmän som 

lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med 

besiktningsmän som använts i projektet under denna period. Totalt har man budgeterat 625 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i 

projektet.

• I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader, vilket utgör cirka 1,5 % av 

entreprenadsumman. Faktiskt ÄTA-kostnader uppgår till cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma enligt gällande ÄTA-lista. Jämför man 

med de övriga stickproven är ÄTA – kostnaderna för detta projekt väsentligt lägre. Avseende byggherrekostnader kan KPMG konstatera att 

budgetposter som tidigare har stuckit ut i detta projekt är lägre. Kostnaderna är dock, likt tidigare stickprov, inte specificerade eller 

dokumenterade närmre än beskriven ovan (d.v.s. endast ett belopp är angett i underlaget).

.
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I tabellen nedan ses Ängelholmshem budgetunderlag för de stickprovsprojekt som har analyserats ur ett helhetsperspektiv. Procentsats inom 

parentes bredvid respektive budgetpost utgör den procentuella andelen av den budgeterade totalkostnaden för projektet. På understa raden ses 

även den faktiska eller prognostiserade slutkostnaden (som den angetts av Ängelholmshem) för projektet.

Byggherrekostnader för projektet Saftstationen (nybyggnation av flerbostadshus) är särskilt höga, men detta kan förklaras med kostnad för 

köpeskilling mark som utgör stor del av denna. Detsamma gäller projektet Solskiftet 3 ovan. Projektet Tallbiten har, jämfört med Ängelholmslokalers 

projekt ovan, låga byggherrekostnader procentuellt sett. Med bakgrund av detta har vidare detaljerad kartläggning av budgetposter ej utförts.

Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Budgetunderlag
4

Kostnader,

Ängelholmshem

Saftstationen Tallbiten Takbyten Solskiftet 3

Total projektkostnad 814 999 164 SEK 19 895 000 SEK 2 740 000 SEK 70 630 000 SEK

Byggherrekostnad 100 286 664 SEK (12,31 %) 290 000 SEK (1,5 %) Information saknas 4 222 000 SEK (6,0 %)

Platsomkostnad 1 000 000 SEK (0,12 %) 0 SEK Information saknas 50 000 SEK (0,12 %)

Anslutningsavgifter 5 325 000 SEK (0,65 %) 0 SEK Information saknas 1 160 000 SEK (1,6 %)

Konsultkostnad 1 214 000 SEK (0,15 %) 775 000 SEK (3,9 %) Avrop per timme 1 214 000 SEK (0,2 %)

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 SEK Information saknas 0 SEK

Entreprenadkostnad 547 000 000 SEK (67,12 %) 18 250 000 SEK (91,7 %) 2 575 000 SEK (93,9 %) 50 186 000 SEK (71,1 %)

Kontroll och 

besiktningskostnad

3 600 000 SEK (0,44 %) 280 000 SEK (1,4 %) Avrop per timme 625 000 SEK (0,9 %)

Moms 141 573 500 SEK (17,37 %) 0 SEK Information saknas 13 233 000 SEK (18,7 %)

Räntekostnader 15 000 000 SEK (1,84 %) 300 000 SEK (1,5 %) Information saknas 1 044 000 SEK (1,5 %)

Slutkostnad, faktisk eller 

prognos
760 000 000 SEK 14 987 000 SEK 2 638 098 SEK 71 100 000 SEK



43

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Avvikelser för flertalet av stickproven

Följande är avvikelser för flertalet stickprov:

• Ängelholmslokaler och Ängelholmshem följer vid flertalet identifierade tillfällen i stickprovsanalysen inte LOU vid upphandling av konsulter, 

entreprenörer eller besiktningsmän vid byggprojekt. 

• Ängelholms kommun ger inte alltid Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar för de projekt de beställer. Överlag är, sett till det underlag 

som KPMG har granskat, kravställningarna och uppdragsbeskrivningen generellt otydliga i projektbeställningar från kommunen. Ängelholms 

kommun har besvarat detta med att grundtanken med att inte ange ekonomiska förutsättningar vid beställning av projekt är för att detta blir en 

offentlig handling. Kommunen vill på så sätt inte uppge kostnadsberäkningar för marknaden och möjliggöra för en rättvis prisbild vid upphandling 

av projekten. Kommunen menar dock att de har budgeterat en uppskattad hyreskostnad för varje projekt som också kommunicerats till bolaget.

Genomgående avvikelser avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin för samtliga stickprov fortsätter på 

nästkommande sida.

Resultat

Område 4 – Sammanfattande avvikelser
4
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Avvikelser för flertalet av stickproven avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning

Följande är avvikelser för flertalet av stickproven avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin i det underlag som har 

tillgängliggjorts KPMG:

• Faktiskt och/eller prognostiserad totalkostnad för projekten efter avslut är i flera fall avsevärt högre än budget för projektet. KPMG frågade 

Ängelholmslokaler hur detta kommer sig, varav de svarade att det är svårt att svara på samlat då varje projekt är unikt och att det ibland 

förekommer stora förändringar under projektens tid som i sin tur medför kostnadsförändringar. Det framkommer inte i byggmötesprotokoll om 

projekten ligger i fas med gällande budget. Ängelholmslokaler förklarade att de gör slutkostnadsprognoser/uppföljningar tre gånger om året i 

Vitec Verksamhetsanalys.

• Byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete (i de flesta fall utgör dessa samtliga byggherrekostnader exklusive köpta tjänster 

inom bygg & projektledning samt kontrollansvarig PBL) bedöms som höga. Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt underlag för hur dessa 

kostnader har bedömts. Kostnader för central administration är i nästan samtliga fall den största kostnadsposten sett till byggherrekostnader. 

Byggherrekostnaderna bedöms som särskilt höga i och med att samtliga projekt där entreprenadupphandlingen är färdigställd är upphandlade 

som totalentreprenader, vilket i praktiken bör innebära att Ängelholmslokaler lägger över absoluta majoriteten av arbetet på entreprenad. 

• I enlighet med punkt ovan har Ängelholmslokaler inget eller bristfälligt underlag för hur specifika budgetposter har bedömts. KPMG frågade 

Ängelholmslokaler om de inte gör några beräkningar av kostnader för budgetposter annat än det som ses i tillgängliggjorda budgetar. Bolaget 

svarade att ”entreprenadkostnaden, som är den största posten, bedöms oftast efter erfarenhetsvärden om sådana finns att tillgå”.

• ÄTA kostnader tycks schablonartat tillskrivas projektet vid budgetering, oavsett projekttyp. KPMG frågade bolaget hur det kommer sig att man 

gör detta även vid exempelvis nybyggnation. Bolagets svar var att ÄTA tillkommer i alla projekt. Som fingervisning har ÄTA-kostnader i 

budgetunderlag uppgått till i snitt 12,4 % av entreprenadsumman för byggprojekt där tillräcklig budgetunderlag delgetts KPMG (8 projekt totalt).

• Ängelholmslokaler har gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och uppdragsgivare, låg transparens avseende ekonomiskt 

underlag för av kommunen beställda projekt. Enligt uppgifter från Ängelholms kommun har man i systemet och plattformen som används för 

lagring och hantering av projektmaterial (iBinder) inte haft tillgång till ekonomifliken där ekonomiskt underlag för projekten lagras. Detta bedöms 

som särskilt problematiskt då Ängelholms kommun inte alltid ger Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av 

projekt. Kommunen borde ha full insyn i projektekonomin då det är de som tar slutkostnaden och kommunen upplever att man inte har någon

tydlig uppfattning av kostnadsbilden förens de delges en slutfaktura eller hyreskalkyl. KPMG frågade bolaget hur det kommer sig att man som 

kommunalt bolag inte är transparenta mot kommunen. Bolagets svar var att de lämnar hyreskalkyl etc. när sådana efterfrågas. Angående 

ekonomifliken i iBinder har denna varit låst p.g.a. ett administrativt misstag för fastighetsenheten. Numera är fliken upplåst för fastighetsenheten.

Resultat

Område 4 – Sammanfattande avvikelser
4
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Bedömning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Genomgång av vilken koncernsamordning som sker idag.

Vår bedömning av huruvida bolagets verksamhet bedrivs utifrån ett koncerntänkt bygger på en samlad bedömning av de övriga analyser KPMG har 

gjort inom ramen för detta uppdrag. KPMG bedömer att det finns stor potential att utveckla samverkan inom kommunkoncernen, d.v.s. även mellan 

bolagen och kommunen.

De flesta, framför allt de administrativa processerna i bolaget samordnas överhuvudtaget inte med kommunen. Däremot sker naturlig samordning 

mellan Ängelholmslokaler och Ängelholmshem då de administrativa funktionerna och ledningsfunktionerna är desamma i båda bolaget. I 

ägardirektiv anges ett antal områden där samverkan med kommunen ska ske. Detta följs i mycket liten utsträckning och flera intervjupersoner säger 

dessutom att det varit en medveten strävan att inte ha en allt för god relation med kommunen.

Ägarsamråd genomförs ett antal gånger per år. Detta skulle kunna vara ett forum där strategiska frågor diskuteras mellan kommunen och bolaget. 

Det fungerar i dagsläget inte tillfredsställande. Det är både små och stora frågor som diskuteras i detta forum. Utgångspunkten för sådana möten 

bör vara hur bolaget följer bolagsordning men framför allt sitt ägardirektiv.

Det finns ett antal policyer och rutiner som bolaget enligt ägardirektiv är skyldiga att följa. En del av dessa följs men då är det för att bolaget ”råkar” 

följa dem.

En gemensam bild som delas av kommunen och bolaget, bedömer KPMG, finns inte rörande t.ex. problem, utmaningar och målsättningar.

Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter till förbättringar inom området styrning, ledning och samordning.

Resultat

Område 5 – Styrning, ledning och samordning
5
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Nedan beskrivs de övergripande målsättningar för kommunkoncernen kring lokalförsörjningsfrågor och det faktiska beställningsförfarandet 

innefattande kommunens fastighetstrategiska arbete, förfarande vid beslut om beställning och faktiskt projektbeställning av Ängelholmslokaler.

Kommunens fastighetsstrategiska arbete

För att arbeta kontinuerligt, strategiskt och flexibelt med fastigheter har Ängelholms kommun en etablerad lokalförsörjningsplan vilken utarbetats av 

en projektutvecklingsgrupp. Lokalförsörjningsplanen omfattar alla typer av verksamhetslokaler för de kommunala verksamheternas behov. Störst är 

skolverksamheten följt av Vård och omsorg. Närvarande vid planeringsmöten kopplat till lokalförsörjningsplanen är Mark- och Exploateringschef, 

Planchef, Stadsarkitekt, Myndighetschefer (Bygglov/Miljö), verksamheternas Planeringschefer och Fastighetsenheten som håller i mötena. 

Sammanträdena är planerade en gång per månad, men kan ökas upp i intensitet vid behov.

Säkerställande av lämplig mark och framtagande av detaljplaner sker planeringsmässigt i projektutvecklingsgruppen och när alla instanser i denna 

grupp är överens så inarbetas resultatet i lokalförsörjningsplanen som sedan beslutas politiskt i Kommunfullmäktige. Detta sker även parallellt med 

den politiska budgetprocessen så att det finns medel öronmärkta för att kunna genomföra lokalresursplanen. 

Kommunen tar med alla kända ekonomiska konsekvenser av beslut kring pågående och kommande byggprojekt avseende verksamhetslokaler i 

budgetarbetet som sker med treårig planering. Detta innefattar ekonomiska konsekvenser i form av bedömda hyresnivåer för respektive projekt när 

detta är färdigställt och gäller alla kända projekt oavsett vilken aktör som är hyresvärd. Beslut i dessa frågor fattas av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen kan ge uppdrag att utreda olika typer av byggprojekt, men de ekonomiska besluten fattas alltid av fullmäktige.

Beslut avseende lokalförsörjningsplanen tas likt budgetprocessen för tre år framåt. Arbetar man med lokalförsörjningsplanen tittar man i praktiken 

tio år framåt. Detta är en process som har formats under de senaste åren. Arbetet beskrivet ovan är Urban Josefsson och Gabriel Löfqvists 

(fastighetsstrateger på Ängelholms kommun) huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Vid beslut om beställning

När man kommer till beslut med ett byggprojekt enligt lokalförsörjningsplanen så tas en mer detaljerad handling fram över vad som ska göras 

gestaltningsmässigt, en bedömd budget för det enskilda fallet och därmed underlag för en blivande hyra. Detaljerad handling och bedömd budget 

inklusive preliminär hyressättning tas fram i paritet med nyckeltal och omvärldsbevakning. Den blivande bedömda hyran tillsammans med 

gestaltningshandling går sedan upp till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut. Besluten mynnar vid bifall att Fastighetsenheten på 

kommunen beställer projektet av kommunens fastighetsbolag Ängelholmslokaler, såvida politiken inte beslutar att projektet ska genomföras med 

upphandling. Exempel på detta kan vara en hyresupphandling som nyligen aktualiserats för två skolor och ett särskilt boende i kommunen.

Resultat

Område 5 – Styrning, ledning och samordning
5
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Vid beställningar av Ängelholmslokaler

Om beslut är taget att låta Ängelholmslokaler genomföra projektet gör kommunen detta genom att fylla i en formell beställningsblankett och delge 

denna till bolaget. I denna specificeras allmän information om projektet som kommunen beställer samt om beställningen utgör en beställning av 

prisuppgift (budgetpris med tillhörande kalkyl) eller en faktisk beställning av projekt. Ifylld beställningsblankett att betrakta som en checkkredit för 

Ängelholmslokaler. Vid beställning av projekt delges Ängelholmslokaler den ifyllda beställningsblanketter och en kostnadsuppskattning. 

Kostnadsuppskattningen baseras på och är i paritet med nyckeltal och omvärldsbevakning från likande projekt. 

Kommunen själv upphandlar inte byggprojekt för verksamhetslokaler som exempelvis skolor med nuvarande organisation. Grundtanken är att 

Ängelholmslokaler ska tilldelas så mycket som möjligt under förutsättning att projekten, ägandet och förvaltningen över tid står ekonomiskt 

konkurrenskraftigt gentemot alternativa former för att tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. När Ängelholmslokaler tilldelas uppdrag 

att låta uppföra verksamhetslokaler för kommunens räkning så gäller LOU även för Ängelholmslokaler.

Kopplat till kostnadsuppskattningen har Ängelholms kommun och Ängelholmslokaler ofta olika uppfattningar kring kostnader. Detta kan ses vid 

jämförelse av den budget och preliminära hyressättning som kommunen tar fram vid en beställning av projekt och Ängelholmslokalers budget och 

faktiskt kostnadsutfall för de enskilda stickprovsprojekt som har granskats inom ramen för projektet.

Resultat

Område 5 – Styrning, ledning och samordning
5
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Kommunövergripande samverkan i byggprojekt

I de konkreta projekt som har analyserats i stickprovsanalyser kan KPMG konstatera att en kommunövergripande samverkan finns, om än något 

begränsad. Ängelholms kommun är involverade i beställningsförfarandet där fastighetsstrateger lägger beställning av projekt till Ängelholmslokaler 

och krav från kommunens sida framgår. Kravställning från kommunens sida är ofta generellt beskriven, och i flertalet fall utgör beställningen ett 

beställningsformulär med en kortare beskrivning av beställningens syfte och uppdraget med ett bifogat sammanträdesprotokoll från

kommunstyrelsen som styrker beställningen. Ängelholms kommun ger sällan Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar för det projekt de 

beställer i det underlag som tillgängliggjorts KPMG inom ramen för stickprovsanalyserna.

I de granskade stickprovsprojekten framkommer det även att Ängelholms kommun har haft representanter med under framtagandet av 

förfrågningsunderlaget i vissa projekt. 

I projektet Rektorn 3, som innefattade nyproduktion av en förskola, har man även haft en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen 

och Ängelholmslokaler (Förskolechefer, måltidschef, planeringschef Lärande och Familj, lokalvårdschef samt projektledare från Ängelholmslokaler 

och extern projektledare) med syfte att ta fram ett funktionsprogram. I detta projekt har även en sammanställning av budgetkalkylen och 

ekonomiska beslut tagna av Lärande och Familj översänts till Stefan Martinsson, Gabriel Löfqvist, Urban Josefsson och Jonas Trulsson (samtliga 

på Ängelholms kommun). 

Överlag kan KPMG, utifrån stickprovsanalyserna, konstatera att Ängelholmslokaler gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och 

uppdragsgivare, har låg transparens avseende ekonomiskt underlag för av kommunen beställda projekt. Enligt uppgifter från Ängelholms kommun 

har man på plattformen som används för lagring och hantering av projektmaterial (iBinder) inte haft tillgång till ekonomifliken där ekonomiskt 

underlag för projekten lagras.

Vad gäller kommunövergripande samordning gentemot externa aktörer kan KPMG utifrån stickprovsanalyserna konstatera att Ängelholmslokaler i 

processer som involverar externa aktörer, exempelvis upphandlingar av konsulter för projektering, entreprenörer och besiktningsmän eller 

samverkan med dessa under projektskedet, sker ingen eller nästintill obefintlig samordning mellan Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun. 

Upphandlingar av byggprojekt genomför Ängelholmslokaler i egen regi. 

Resultat

Område 5 – Styrning, ledning och samordning
5
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Resultat

Intervjureferat – Nuvarande anställda
Som datainsamlingsmetod har KPMG genomfört ett antal intervjuer med nuvarande anställda på Ängelholmslokaler, före detta anställda på 

Ängelholmslokaler samt med personer som har agerat leverantörer till Ängelholmslokaler.

Läsaren bör vara uppmärksam på att intervjureferat nedan är utsagor från respondenter. En del av utsagorna har KPMG kunnat verifiera, då främst 

inom den stickprovsanalys som genomförts inom ramen av genomlysningen, men andra utsagor kan vara respondentens subjektiva bedömningar 

och åsikter. Observera även att intervjureferaten inte är sakgranskade av respondenterna. KPMG har i samråd med uppdragsgivaren beslutat att 

presentera minnesanteckningar från intervjuerna inom de områden som är relevanta för genomlysningen sin helhet och som de sammanställts av 

KPMG under och efter intervjutillfällena. Intervjusvar som bedömts som irrelevanta för genomlysningen och uppdragets syfte har utelämnats.

Intervjuer med Ängelholmslokaler

Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med nuvarande anställda på Ängelholmslokaler. Huvudsakligen folk i ledande ställning 

i bolaget intervjuades. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden.

Upphandling

I intervju med före detta VD utryckte hen att LOU inte passar deras verksamhet.

Generellt uppfattar bolaget att beställningarna från kommunen är för lite detaljerade. Bolaget menar att det är svårt att förstå vad det är som 

kommunen vill att bolaget ska bygga. Framförhållningen från kommunen som beställare är generellt alldeles för kort anser bolaget. Man anser även 

att kommunikationen med kommunen är dålig och ”luddig”.

Rörande projektet Koncepthusen (beskrivs i Område 4 ovan samt ”Bilaga 1 – Stickprovsanalys) anser projektledare att upphandlingsunderlaget var 

för hårt uppstyrt och att om hen varit entreprenör skulle hen inte lägga anbud på koncepthusen.

Arbetsmiljö

Av de som intervjuades anses arbetsmiljön såväl fysiskt som psykiskt vara god. Huvudsakligen folk i ledande ställning i bolaget intervjuades. Det 

gjordes utan ledande frågor. Jämfört med vad före detta anställda uppger får KPMG en helt motsatt bild från bolagets anställda.
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Resultat

Intervjureferat – Nuvarande anställda
Intervjuer med Ängelholmslokaler, fortsättning

Processer

Ny VD på Ängelholmslokalar och Ängelholmshem har mycket hen vill förändra i syfte att bättre motsvara kommunens förväntningar på kommande 

investeringar. Vid intervjutillfället hade hen inte tillträtt, men presenterade en lång lista med åtgärder som hen ville åtgärda och förändra när hen 

tillträtt. Nedan ses utvalda exempel åtgärder och förändringar som nämndes:

• Konceptförskola bör utredas i syfte att sänka byggkostnaderna.

• I byggprojekt ska man nöjda sig med BBR-krav. Även detta i syfte att sänka byggkostnaderna.

• Man ska bjuda in kommunens representanter för dialog. Detta eftersom att hen anser att dialogen måste bli bättre.

• Bolaget ska följa ägardirektivet bättre. Ägardirektivet bör även uppdateras.

• Förbättra ordning och struktur i bolaget.

• Förbättra verksamhetsplaneringen.

• Samordna processer med kommunen i högre grad.

Bolaget lyfte även ineffektiviteter i verksamheten avseende fastighetsskötsel. Fastighetsskötare är även verksamhetsvaktmästare vilket leder till 

ineffektivitet, då dagarna ”hackas sönder” av verksamheterna. Som lösning diskuteras att man bör dela upp organisationen i två delar, 

Fastighetsskötsel och Verksamhetsvaktmästeri.

Bolaget rapporterar att man arbetar mycket med energieffektivisering. Energieffektiviteten har varit 21,2 procent sedan basåret 2009 och att målet 

är 30 procent till 2030. Energiinvesteringar ska räknas hem på 6-7 år.
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Intervjuer med entreprenörer

Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med personer som agerat leverantörer åt Ängelholmshem och/eller 

Ängelholmslokaler. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden. Intervjureferat kopplat till specifika stickprovsprojekt har även 

sammanställts och kan ses i ”Bilaga 1 – Stickprovsanalys” nedan. Det gäller specifikt upphandlingsdelen i ”Stickprovsanalys – Nybyggnation 

förskola” samt utförandeprocessen i ”Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus”.

Upphandling

Ängelholmslokaler och Ängelholmshem får alltmer svårt att få in anbud i sina upphandlingar. Enligt bolaget beror detta på att det varit och är 

högkonjunktur i byggbranschen. Entreprenörerna säger att så är det inte. Anledningen till att de inte lägger anbud är att de inte vill jobba 

tillsammans med Ängelholmslokaler. De bedömer att på det viset som förfrågningsunderlag är utformade är det för stora ekonomiska risker. De 

upplever att bolaget friskriver sig helt och lägger all risk på entreprenörer. Flera entreprenörer har dessutom förlorat pengar i projekt som de 

genomfört åt bolaget.

Oklara förfrågningsunderlag där entreprenören ändå ska lämna fastpris förekommer ofta. Ett exempel avsåg målning av en liten del av en fasad där 

det stod i förfrågningsunderlaget att om det finns behov av målning av hela fasaden skulle detta ingå i anbudssumman. Entreprenören avstod från 

att lämna anbud då det inte framgick vem som skulle avgöra om det fanns behov eller inte.

En extern konsult vittnar om ett projekt som skulle upphandlas där byggchef på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler redan hade gjort ”det 

mesta”, så det fanns egentligen inget för konsulten att göra rörande upphandlingen. Projektet ledde till en massa ÄTA-arbeten eftersom 

upphandlingsunderlaget var ofullständigt. Det är ju tråkigt i sig, men ännu tråkigare var att byggchefen skyllde på konsulten.

Flera av entreprenörerna överväger att inte lägga fler anbud så länge Ängelholmslokalers styrs som det gör. Någon har t.o.m. beslutat att inte lägga 

fler anbud.

Återigen skiljer sig uppfattningarna åt vad problem beror på. Ängelholmslokaler tycks vara helt övertygade om att anledningen till att de inte får 

anbud är att det är högkonjunktur medan de anledningar som uppges av entreprenörerna ger en annan bild.

Styrning, ledning och samordning

I de kontakter som entreprenörerna har med bolagets projektledare misstänker de att de är styrda ”uppifrån” även om det även finns projektledare 

som är resonabla, menar de. Anställda på Ängelholmslokaler har en översittarattityd som inte är trevlig och kräver vite hela tiden istället för att 

samarbeta. Enligt uppgift har det inte alltid varit så, utan enligt denna entreprenören började detta beteende för 2-3 år sedan.

Resultat

Intervjureferat – Entreprenörer
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Intervjuer med entreprenörer, fortsättning

Utförandeprocessen

Entreprenörerna upplever att det är en otrevlig stämning i möten med Ängelholmslokaler under pågående projekt. Det finns hela tiden en känsla av 

att bolaget vill ”sätta dit” entreprenörerna. Exempel finns då projektledare från bolagets sida har uppfört sig aggressivt under byggmöten och skällt 

ut entreprenören. 

Vidare upplever entreprenörerna att Ängelholmslokaler inte flexibla under byggnationernas gång. Det finns exempel på att det i ett projekt visade 

sig att det inte gick att bygga utifrån den ritning som entreprenören skulle bygga efter. Förslag från entreprenören om en annan, men dyrare lösning, 

framfördes och accepterades av Ängelholmshem. Men entreprenören fick inte ersättning för denna ökade kostnad. Det har även hållits inne 

betalningar till entreprenörer där byggnaden inte godkänts vid slutbesiktning varvid entreprenören åtog sig att åtgärda de brister som kom fram vid 

besiktningen. Svaret från Ängelholmslokaler var att sätta en kort deadline för när bristerna skulle vara åtgärdade och om tiden överskreds skulle 

vite krävas av entreprenören. Det handlade om mindre åtgärder där utförandet inte påverkade pågående verksamhet och byggnaden kunde 

användas som avsett.

Enligt flera entreprenörer utförs även vad de ser som onödiga ombesiktningar där ”alla” besiktningsmän kallas in oavsett vad bristerna består av. 

Utöver kostnaderna för besiktningsmännen tar dessutom bolaget betalt för sin medverkan med 999 kr per timme.

Andra orimliga krav från bolagets sida är att de kräver att en arbetsledare från entreprenören ska vara på byggplatsen 100%. Överlag upplevs 

bolagets projektledare ha en ”översittarattityd” gentemot entreprenörerna som inte är trevlig och kräver vite hela tiden istället för att samarbeta. 

Detta började, menar de, för 2-3 år sedan.

Resultat

Intervjureferat – Entreprenörer
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Intervjuer med före detta anställda

Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med personer som tidigare har arbetat på Ängelholmshem och/eller 

Ängelholmslokaler. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden.

Övergripande vittnar före detta anställda om en toppstyrd organisation med militärisk ledarstil, att det medvetet struntas i LOU, att anhöriga fått sina 

lägenheter lyxrenoverade på Ängelholmslokalers bekostnad, personal som har ont i magen och gråter, dålig kvinnosyn, dyra vanor med vin och mat 

på bolagets bekostnad m.m. 

Mycket av det som intervjupersoner vittnar om är hörsägen och rykten och KPMG har inte kunnat bekräfta uppgifterna. Samtliga av de före detta 

anställda förmedlar dock en samstämmig helhetsbild. 

Styrning, ledning och samordning

Intervjuer med före detta anställda på Ängelholmslokaler ger en dyster bild över hur den interna styrningen och ledningen av bolaget ser ut, 

åtminstone under den tid de intervjuade var anställda. Den bild som förmedlas är en toppstyrd organisation där VD har en militärisk ledarstil och om 

någon sa något som VD inte tyckte om ”kastades man ut i kylan”. Det uppges även att VD uppmanade sin personal att inte ha alltför goda relationer 

med kommunen. Samtliga av de före detta anställda utrycker även misstankar om mutor och oegentligheter gentemot bolagets ledning. Rörande 

bolagets styrelse beskrivs den som svag och uppstyrd av VD. En före detta anställd uppgav att styrelsen håller armlängds avstånd till VD för att inte 

”bränna fingrarna”. 

Enligt uppgift är bolagets styrelse svag. Ett exempel som nämndes var från ett styrelsemöte där ordförande tystades ner i en fråga av före detta VD. 

Före detta VD kör med alla härskartekniker man kan tänka sig och man tror att det blir ännu värre med nytillträdda VD som ”är upplärd av före detta 

VD”.

Vidare berättar en intervjuperson att när före detta VD nu slutar som VD går det rykten om att hen ska bistå styrelsen som konsult och denne tycker 

att det är ett märkligt att den senaste ordförande i styrelsen avgick så abrupt. Intervjupersonens syn på styrelsen är att de försöker hålla sig på 

armlängds avstånd från före detta VD för att inte ”bränna fingrarna”. ”Alla som har kontakt med före detta VD bränner sig”, säger intervjupersonen.

En före detta anställd blev uppringd av facket som undrade hur nuvarande byggchef kunde utse sig själv till byggchef. Det är så enkelt, enligt den 

före detta anställa, att ”passar man in i före detta VDs mall så får man anställning och kompetens har ingen betydelse”.

Sammanfattningsvis beskriver en före detta anställd den före detta VDn som en manipulativ människa med härskartekniker som alla är rädda för, 

med en dålig kvinnosyn där en fin kropp premieras framför kunskaper och färdigheter. Denne beskriver det som det före detta VD och hans 

ledningsgrupp sysslar med är ren kriminell verksamhet.

Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
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Kostnadseffektivitet

En före detta anställd vittnar om att man inte hade budget för projekt, inga underhållsplaner och ingen egentlig ekonomisk uppföljning. Den enda 

ekonomiska information som meddelades var muntligt från ekonomichefen. När ett projekt skulle påbörjas kunde ekonomichefen fråga ”hur mycket 

pengar vill du ha?”. En intervjuperson gick igenom det förra systemet (AGDA) och ifrågasatte vissa projekt varför de blivit så dyra. Denne tyckte att 

kostnader som inte hörde hemma i projekten redovisades på projekten och lyfte det. ”Skit du i det” fick hen som svar. Samma intervjuperson säger 

sig veta att det fifflas med fakturor och redovisas så att de inte är spårbara.

Vidare berättar en annan före detta anställd angående att det blir så dyrt att bygga beror på att Ängelholmslokaler, till skillnad från privata 

fastighetsbolag som räknar detaljerat på kostnader, medvetet avrundar kostnader uppåt och att det med långa specifikationer och mycket kostnader 

blir stora summor i slutändan. Intervjupersonen beskriver att ”ekonomichefen räknar och räknar och räknar så att det hela tiden blir långa lakan med 

specifikationer. Till skillnad mot privata fastighetsbolag som räknar på örena rundar ekonomichefen av uppåt hela tiden och med så många 

specifikationer blir avrundningarna stora summor i slutändan”.

Vad gäller underhåll av de kommunala fastigheterna uppger en intervjuperson att Ängelholmslokaler satsa så lite som möjligt på kommunens 

fastigheter. Man satsar på ”sådant som glänser”. Den dåliga attityden exemplifieras av ett uttalande från före detta VD rörande byggandet av 

bostäder till nyanlända där VD ska ha sagt att ”sånt patrask vill vi inte ha”. 

En intervjuperson berättar även om att för att lösa bostadsbehovet för en familj med socioekonomiskt ogynnsam bakgrund köpte kommunen ett litet 

hus uppe på Åsen. Ängelholmshem fick uppdraget att fixa till huset så att det var beboeligt, vilket enligt uppgift ”inte funkade”. Kommunen avsåg att 

fixa till det så att det blev beboeligt, t.ex. bara begagnat men okej kök etc. medan före detta VD tog i ordentligt så att upprustningen till slut blev 

dyrare än vad huset är värt. De lade enligt uppgift cirka 2 MSEK på ett hus som kanske är värt 1,3 MSEK.

Enligt uppgift är möblerna till vinkällaren personligen inköpta av före detta och nuvarande VD och fakturorna registrerades på annat än inköp av 

möbler. Vidare rapporterades att detta är svårt att spåra och att det kan ha registrerats som byggmöte eller något annat. När en före detta anställd 

frågade om ekonomiska rapporter och om specifika fakturor har ekonomichefen bemött denne med ”skit du i det”.

En intervjuperson vittnar även om farhågor om förskingring och att ”pengar går från bolaget till före detta VD, nuvarande VD och ekonomichefen. 

Samman person säger även att det finns ett ”hemligt bolag” som före detta VD stoppat pengar i. 

Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
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Upphandling

Vad gäller LOU menar en före detta anställd att det ”skiter man i”. Vidare berättar denne om att det har anlitats entreprenörer för stora summor 

pengar utan upphandling och att före detta VD inte gillar LOU. Man rapporterar även att de flesta ramavtal som bolaget har ägs av kompisar till före 

detta VD. Före detta VD är även kompis med en av hockeyspelare i Rögle och Ängelholmshem har en loge på Rögles arena.

En intervjuperson vittnade om bristande upphandlingsprocesser. Denne förklarade bl.a. att det fanns en anställd på Ängelholmslokaler som såg till 

att en viss entreprenören alltid vann upphandlingar. Den anställde har enligt uppgift fått sin pool fixad av entreprenören och ryktet säger att det är 

Ängelholmslokaler som har betalat för den. Den anställdes far som har en lägenhet i Malmö har fått sin lägenhet lyxrenoverad av samma 

entreprenör. Vidare kommenterar man att anledningen till att ingen lämnar anbud beror på att ingen entreprenör kan komma överens med 

ekonomichefen. Hen försöker inte samarbeta med entreprenörerna utan gör allt för att ”sätta dit” dem.

Enligt uppgift har före detta VD flera gånger tagit med sig personal och leverantörer till sitt hus i Spanien. Före detta VD har också ett hus i 

Bohuslän alldeles i närheten av den leverantör som Ängelholmshem och Ängelholmslokaler köper alla sina fönster ifrån, enligt uppgift utan 

upphandling. 

Psykosocial arbetsmiljö

Före detta anställda vittnar om en dålig kvinnosyn och beteende hos före detta VD. Man vittnar även om dålig kvinnosyn hos andra anställda och 

nämner bl.a. en anställd som hade skickat ett olämpligt mail till en kvinnlig medarbetare på kommunen. Före detta VD hade enligt uppgift försvarat 

den anställda. En före detta anställd blev personligen en gång inbjuden till vinkällaren på smörgåstårta och dyra viner och vittnar om 

obehagskänslor.

Varje måndag har bolaget ledningsmöte. Intervjupersoner rapporterar att anställda hade ont i magen varje gång de skulle dit och ännu ondare när 

de gick därifrån. Många ur personalen hade obehagskänslor när de var på jobbet. Många fick ”städa upp” efter före detta VD när hen sagt eller gjort 

något olämpligt. Före detta VD uppmanade även anställda att se till att relationerna med kommunen inte skulle vara goda. En före detta anställd 

vittnar även om att dennes arbetsuppgifter successivt togs bort hen påpekade sådant som blev obehagligt för före detta VD.

Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
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Analys av hur Ängelholmslokalers verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv samt utvärdering av ägarstyrningen

Företrädare för bolaget reflekterar inte nämnvärt över utformningen av och innehållet i ägardirektivet. Delar av ägardirektivet uppfattas inte vara 

applicerbart på bolaget. Det handlar framför allt om efterlevnad av kommunens policyer. Bl.a. påpekas att det i ägardirektivet står att bolaget ska 

följa fullmäktiges prioriterade mål – medborgarfokus, effektiva verksamheter, medskapande medarbetare och Samhällsutveckling kopplat till 

visionen Kraftsamling Ängelholm 2020. Det senare är inte längre aktuell menar bolaget. Kommunen som ägare är av motsatt uppfattning.

Utöver detta kan KPMG även konstatera att Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun har en bristande samsyn kring bolagets uppdrag. Detta 

framkommer vid dialog med anställda hos Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun. Ängelholmslokaler anser exempelvis att kommunens 

underlag vid beställning av projekt är bristfälligt, kravställningarna och uppdragsbeskrivningen är generellt otydliga och man har svårt att veta vad 

som efterfrågas i detalj ur kommunens perspektiv. Kommunen anser å andra sidan att det är Ängelholmslokalers uppdrag att, baserat på en 

generell beställning från kommunen, specificera projektet och ta fram mer detaljerade handlingar och i vissa fall prisbild, samt att utföra projektet.

Ägarstyrningen fungerar formellt bra med återkommande och protokollförda ägarsamråd. Uppfattningar finns dock att ägarsamråden inte ger 

speciellt mycket. Det saknas strategiska frågeställningar anser bolaget och även kommunen. Då ingen part är nöjd med hur dessa går till måste 

KPMG dra slutsatsen att ägarstyrning är bristfällig och behöver stärkas.

Riktlinjer för att förebygga oegentligheter finns i kommunen. De beskriver hur oegentligheter kan förebyggas men också hur en upptäckt eller 

misstanke om oegentligheter ska hanteras. KPMG bedömer att bolaget tar lätt på frågan och inte tillämpar riktlinjerna. Gällande sponsring finns det 

oklara grunder. KPMG har inte sett någon dokumentation alls kring detta. Vad gäller logen på Rögles arena förs inga noteringar om besökare eller 

vilken nytta bolaget har av detta. KPMG uppfattar att sponsringen i framför allt Ängelholmshem är generösare än i kommunen. Samtliga av de före 

detta anställda som intervjuades utrycker även misstankar om mutor och oegentligheter gentemot bolagets ledning. 

Analys

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
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Analys av Ängelholmslokalers arbetsprocesser

KPMG kan konstatera att flertalet processer inte är dokumenterade. Det är å andra sidan en avvägningsfråga om hur omfattande ett företags 

processer ska och bör dokumenteras. Viktiga processer bör, för att t.ex. minska sårbarheten vid personalbyten, dokumenteras och det är KPMGs 

uppfattning att så görs i någon mån. KPMG kan dock konstatera att när KPMG efterfrågat dokumentation av olika slag har det tagit lång tid för 

bolaget att leverera detta och därför ifrågasätter KPMG vilken ordning och reda som finns vad gäller t.ex. arkivering och förvaring av handlingar.

Övergripande kan KPMG konstatera att befintliga processer fungerar men bör dokumenteras i större omfattning. KPMGs bedömning är dock att 

flera processer kan samordnas med kommunen. Detta gäller framför allt administrativa processer, exempelvis löneadministration, växel, IT, HR 

m.m. En särskild utredning bör göras för att identifiera vilka områden som kan samordnas.

KPMG kan inte se att det skulle vara någon direkt överbemanning i bolaget. Ett möjligt undantag är inom fastighetsskötsel och

verksamhetsvaktmästeri som troligen kan effektiviseras och ett klargörande bör göras vad gäller fastighetsskötarnas arbetsuppgifter. Idag upplevs 

det som att man får ut ett förhållandevis lite antal effektiva timmar per dag och fastighetsskötare. En från Ängelholmslokaler intern kartläggning 

visar att fastighetsskötarnas vardag hackas sönder av verksamhetsvaktmästeri. Upp till 10 avbrott i fastighetsskötseln per dag och fastighetsskötare 

har påvisats. Fastighetsskötarna lägger mer tid på verksamhetsvaktmästeri än vad avtalet med kommunen säger. Det innebär att 

Ängelholmslokaler subventionerar verksamheterna från Ängelholmslokaler. Det är förvisso kommunala pengar vilket som, men för att få en 

rättvisande redovisning bör detta ses över. Åtminstone två alternativ till lösning på detta finns:

• Att låta verksamheterna själva anställa sina verksamhetsvaktmästare, alternativt att kommunen bildar en grupp verksamhetsvaktmästare.

• Att internt inom bolaget dela upp fastighetsskötare och verksamhetsvaktmästare så att man arbetar med antingen eller.

Avseende målen i affärsplanen kunde KPMG konstatera att mycket handlar om företagskultur och behovet av samarbete och bemötande. Detta i 

kombination med goda resultat vid medarbetarundersökningen indikerar att Ängelholmslokaler arbetar med att främja god företagskultur, samarbete 

och nöjda medarbetare. Det står i stark kontrast till vad kommunen som kund uttrycker och vad intervjupersoner, framförallt före detta anställda, 

vittnar om. Det blir med anledning av detta svårt för KPMG att dra några egentliga slutsatser kring rådande företagskultur och arbetsmiljö, men 

KPMG kan dock konstatera att om det ligger någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för Ängelholmslokaler samt risk för att 

osund företagskultur leder till ineffektiva och icke ändamålsenliga verksamhetsprocesser. 

Område 2 – Processkartläggning
Analys
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Analys av Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet 

En analys av kostnadseffektiviteten i själva driften av bolaget kan KPMG inte ta ställning till då jämförande nyckeltal saknas. KPMG bedömer dock 

att det inte finns någon uppenbar under- eller överbemanning i bolaget. Denna bedömning är en erfarenhetsbaserad sådan utifrån andra liknande 

utredningar som KPMG har genomfört.

Ängelholmslokalers interna kontrollarbetet fungerar såtillvida att en intern kontrollplan upprättas årligen. Likaså en intern kontrollrapport. I praktiken 

ifrågasätter KPMG om den har någon styrande effekt då 9 av 10 kontrollmoment i senaste internkontrollrapporten uppvisade brister. KPMG kan 

även konstatera att det saknas dokumenterade rutiner för bolagets systematiska kvalitetsarbete. Nöjd Kundindex (NKI) och Nöjd Medarbetar Index 

(NMI) mäts dock.

Frågan avseende kommunens kravställningar vid beställning av projekt behöver diskuteras mellan kommunen och bolaget. Bolaget upplever att 

kommunens beställningar är för diffusa medan kommunen upplever att bolaget inte bygger enligt kommunens önskemål med följden att

fastigheterna blir alltför dyra i kommunens ögon. Uppföljning av projekt under byggtid uppvisar brister i kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av 

projektekonomin, se nästkommande sida.

Upphandlingspolicy finns i kommunen och som bolaget enligt ägardirektiv är skyldig att följa. I stickprov av upphandlingar ser KPMG att den inte 

följs och ett flertal brott mot LOU har konstaterats av KPMG. Arbetet med förebyggande insatser mot korruption och oegentligheter är bristfälligt 

inom Ängelholmslokaler.

I intervjuer med före detta anställda på Ängelholmslokaler vittnar man även om misstankar om förskingring, personliga eller onödiga utgifter av 

personal som registreras på andra, projektrelaterade kostnader.

I analyserade stickprov (se Analys – Stickprovsanalys nedan för detaljer) kan KPMG konstatera att Ängelholmslokaler tycks ha bristfällig 

kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin. Vi konstaterar detta på basis av i de underlag som har tillgängliggjorts KPMG.

Område 3 – Kostnadseffektivitet
Analys
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Övergripande analys av projektstyrningen

Särskilt alarmerande i stickprovsanalyserna var de identifierade bristerna avseende efterlevnad av LOU vid användande av externa aktörer i 

projekten. Intervjuer med före detta anställda bekräftar detta och indikerar även att detta eventuellt inte är ett problem som är begränsat till de 

stickprov som analyserats inom ramen för detta projekt. Man indikerar även andra oegentligheter som jäv och korruption vid upphandling.

KPMG bedömer att det föreligger risk för bötesbelopp om Konkurrensverket fastställer att Ängelholmslokaler har upphandlat utan att följa LOU. Med 

tanke på den omfattning som KPMG kan se i stickproven kan det handla om mångmiljonbelopp. Vår bedömning är dessutom att styrelsen rimligen 

borde ha känt till detta. Var och en av styrelseledamöterna har ett personligt ansvar. Vid eventuell rättslig prövning kan det innebära att 

styrelseledamöterna döms att betala böterna personligen. Förutsättningen är att det bedöms som att styrelsen åsamkat bolaget ekonomisk skada, 

vilket KPMG inom ramen för denna rapport  inte bedömer som orimligt. Utöver personligt ansvar för styrelsen har de också ett kollektivt ansvar. Det 

innebär i praktiken att om man vid rättlig prövning anser att styrelsen ska betala det belopp som bedöms att bolaget har lidit skada så tas pengar 

från de  individer i styrelsen som har medel att betala detta. Därefter får de/den som betalat bötessumman driva en egen process mot övriga 

styrelseledamöter om hen vill att bötessumman ska betalas av styrelsen som helhet.

Överlag konstaterades det vid analys av stickproven att det tycks vara bristfällig kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin i det 

underlag som har tillgängliggjorts för KPMG. Bakgrunden till denna bedömning är i huvudsak att totalkostnad för projekten, efter avslut, i flera fall är 

avsevärt högre än budget för projektet samt att flertalet budgetposter ofta bedöms som höga med inget eller bristfälligt underlag kring hur dessa 

kostnader har bedömts. I internkontrollplanen för 2019 konstaterades även att av 33 pågående investerings- och underhållsprojekt saknade 12 

budget och prognos (varav 10 projekt har ännu ej nått fasen för investeringsbeslut). Detta sammanvägt med de faktum att man ofta tilldelar externa 

aktörer inom projekten uppdrag på löpande räkning och att det inte råder samsyn mellan Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun avseende 

bolagets uppdrag (se Analys – Uppdragsefterlevnad ovan) indikerar en bristfällig kostnadsstyrning. Konsekvensen av detta kan leda till (och tycks i 

flera av de analyserade stickprovsprojekten ha lett till) höga produktionskostnader och därav även hyressättning gentemot kommunen som 

hyresgäster. 

De brister som KPMG har identifierat bekräftas även av intervjupersoner som vittnar om bristfälligt eller avsaknad av budget för projekt, ekonomisk 

uppföljning samt att man medvetet avrundar kostnader uppåt vid kostnadsbedömningar.

Ängelholmslokaler har gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och uppdragsgivare, låg transparens avseende ekonomiskt 

underlag för av kommunen beställda projekt. Detta indikerar ytterligare behovet av att uppnå samsyn kring bolagets uppdrag och se över 

beställningsprocessen av bygg- och investeringsprojekt.

Analys

Område 4 – Projektstyrning
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Analys av saneringsarbeten på fastigheten Sockerbruket 11

Förfarandet kring saneringsarbetet på fastigheten Sockerbruket 11 (se ” Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus” i Bilaga 1 nedan) ses 

som en särskild avvikelse sett till de analyserade stickproven. Nedan KPMGs analys specifikt kopplat till Ängelholmshems beslut att utreda 

fastigheten Sockerbruket 11 avseende markföroreningar för att sedan utföra ytterligare saneringsarbeten:

• Ängelholmshem borde involverat kommunen innan beslut tagits avseende utredning och saneringsarbete. Kommunen bör även ha varit 

involverade i beslutsfattandet kring detta och bör formellt ha inkommit med en beställning avseende saneringsentreprenad för att möjliggöra 

nybyggnationsprojektet.

• Ängelholmshem borde ha tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar. Om man gjort det borde man även i detta skede ha kommunicerat med 

kommunen och etablerat en samsyn kring vägen framåt.

• Om Ängelholmshem omprövar och förkastar tidigare utredningar som pekar på att ytterligare saneringsarbete är onödigt bör detta motiveras och 

dokumenteras tydligt. Mot bakgrund av att saneringsarbetet utgör en avsevärd kostnad (total kostnad uppgår till 19 699 539 SEK, se Bilaga 1 

avseende detaljer kring projektkostnader) är det mycket ineffektivt kostnadsmässigt att genomföra en sådan entreprenad helt eller delvis i 

onödan. 

• Utöver ovan bedöms det även som olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av fastigheten, för att sedan tilldelas 

entreprenaduppdraget.

Sammanfattningsvis kan inte KPMG få en tydlig enhetlig bild kring förfarandet saneringsarbetet på Sockerbruket 11 och framförallt syftet med detta. 

KPMG kan konstatera att inga beslut finns dokumenterade. 

Analys

Område 4 – Projektstyrning
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Analys av Ängelholmslokalers styrning, ledning och samordning 

Styrning, ledning och samordning är bristfällig. Enligt ägardirektivet ska bolaget drivas med ett koncerntänk där även kommunen är en del av 

koncernen. KPMG bedömer att detta saknas och att goda relationer till kommunen som ägare inte har uppmuntrats av bolagets ledning. Det finns 

många områden där samordning kan ske med följden att kostnader kan minska, t.ex. löneadministration och övriga administrativa processer och 

HR.

Koncernstyrningen är bristfällig och näst intill inget samarbete med kommunen förekommer. Bolaget upplevs ha en egen agenda och 

ryktesspridningen är stor. Uppfattningen bland många är att Ängelholmslokaler har den egna vinningen i fokus. Ängelholmshem vägrade t.ex. att 

följa ägarens vilja att bygga koncepthusen för att de inte passade in i bolagets bestånd. Ängelholmslokaler vägrar också att anpassa nyproduktion 

till en standard som ägaren vill ha. Kommunen har ett 30-årsperspektiv medan bolaget bygger för betydligt längre tidshorisont och därmed betydligt 

högre kostnader. Före detta anställda vittnar även vid intervjuer om att VD uppmanade sin personal att inte ha alltför goda relationer med 

kommunen.

Ägarsamråden behöver skärpas till sitt innehåll och mer handla om hur bolaget uppfyller sitt uppdrag som är beskrivet i ägardirektiv. En mer eller 

mindre fast dagordning bör upprättas där viktiga och strategiska områden avhandlas istället för som i dagsläget avhandla stort som smått.

Med utgångspunkt i de intervjuer som KPMG har genomfört med av Ängelholmslokaler anlitade entreprenörer kan KPMG konstatera att relationer 

med externa aktörer på marknaden är dålig. Bolaget har alltmer svårt att få in anbud i sina upphandlingar och skyller detta på att det är och har varit 

högkonjunktur i byggbranschen, vilket är en åsikt som de intervjuade entreprenörerna inte delar. Entreprenörerna säger istället att de inte är 

intresserade av att jobba med bolaget då entreprenörerna upplever att det är en otrevlig stämning i möten med Ängelholmslokaler under pågående 

projekt, förfrågningsunderlaget utformas så att bolaget friskriver sig helt från ekonomiska risker och lägger all risk på entreprenörer och att det är 

onödigt höga besiktningskostnader där kostnaderna läggs på entreprenören. Sammantaget kan KPMG konstatera att flertalet entreprenörer har 

förlorat pengar i projekt som de genomfört åt bolaget och överväger att inte lägga anbud så länge Ängelholmslokalers styrs som det gör. Utöver den 

uppenbara konsekvensen av att man inte får in anbud vid upphandlingar, vilket i förlängningen lett till att bolaget tilldelat totalentreprenadsuppdrag 

utan att upphandla det (exempelvis i fallet vid nybyggnation av en förskola på fastigheten Rektorn 3, se Utredning 4 ovan), drar KPMG även 

slutsatsen att det kommer att vara svårt för bolaget att återfå en god relation med marknaden utan att man genomför större förändringar i bolagets 

styrning, ledning och organisation.

Den bild som förmedlas vid intervjuer med före detta anställda är en toppstyrd organisation där VD har en militärisk ledarstil. Intervjuerna indikerar 

även bristfällig psykosocial arbetsmiljö med dålig kvinnosyn och eventuellt förekommande av trakasserier. Detta har inte kunnat bekräftats, men 

ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för bolagen och kommunen.

Analys

Område 5 – Styrning, ledning och samordning 
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Sammanfattande slutsatser och konsekvensbedömningar

Följande KPMGs sammanfattande slutsatser och möjliga konsekvenser av de brister som har identifierats i projektet:

• Brister vid upphandling och i en del fall medvetet åsidosättande av LOU har identifierats i samtliga analyserade byggprojekt, vilket kan leda till 

betydande bötesbelopp för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Enligt de budgetunderlag som KPMG fått tillgång till för de aktuella 

stickproven, uppgår de samlade kostnaderna för tjänster som utförts av externa aktörer (konsulter, entreprenörer och besiktningsmän) och som 

inte bedöms ha upphandlats i enlighet med LOU eller saknar dokumentation som påvisar att så är fallet, till 99 119 384 SEK.

• KPMG bedömer att bolagets kostnadsstyrning är undermålig i förhållande med god praxis. Vidare bedömer KPMG att det finns en otillräcklig 

samsyn kring bolagets uppdrag samt en bristfällig samverkan och samordning med kommunens övriga verksamheter. I förlängningen leder 

dessa till ett ineffektivt nyttjande av kommunala medel, vilket kan ses i flertalet av de stickprov som KPMG har analyserat. 

• KPMG har konstaterat bristande tillämpning och ändamålsenlighet i bolagets interna kontrollarbete, vilket i förlängningen utgör en risk för 

bristande regelverk- och policyefterlevnad samt otillräckligt förebyggande av oegentligheter och korruption. Det utgör även en risk för att man 

inte proaktivt identifierar bristfällig kostnadsstyrning i verksamhet och projekt eller att verksamheten bedrivs i enlighet med satta ägardirektiv och 

mål. 

• KPMG uppfattar att bolaget saknar goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av 

byggprojekt. KPMG drar även slutsatsen att det kan vara svårt för bolaget att återskapa ett generellt förtroende på marknaden utan att 

genomföra större förändringar i bolagets styrning, ledning och organisation. Exempel på allvarliga brister är; undermåliga underlag vid 

upphandling där bolaget frånskriver sig all risk, upprepade tillfällen där representanter från bolaget skällt ut entreprenörer vid sammanträden 

samt en återkommande  beskrivning av att bolaget uppfattas vilja sätta dit entreprenörerna. Ett konkret exempel på vad detta kan leda till är 

nybyggnation av förskola (Rektorn 3), där inga entreprenörer lämnade anbud på entreprenaden, men där MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg 

AB sedan tilldelas totalentreprenadsuppdraget utan upphandling. 

• KPMG har fått indikationer om att det råder en bristfällig psykosocial arbetsmiljö inom bolaget vilket uppges kan ha tagit sig uttryck i trakasserier, 

degradering eller uppsägning i de fall man har gått emot bolagets ledning eller påpekat brister och identifierat oegentligheter. Detta har inte 

kunnat bekräftas inom ramen för denna genomlysning, men ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för 

bolagen och kommunen, vilket även utgör en risk för övriga slutsatser ovan. 

Baserat på ovan analys och slutsatser presenteras i nästa avsnitt rekommendationer för att adressera ovan beskrivning brister och konsekvenser.

Slutsatser och rekommendationer

Slutsatser
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KPMG har tillräckligt underlag för att konstatera att Ängelholmslokaler inte följer styrdokument, regler och riktlinjer och att detta medfört omfattande 

merkostnader, vidlyftighet med offentliga medel och i vissa fall risk för lagbrott. Intervjupersoner vittnar även om en osund bolagskultur med 

omfattande anseenderisker till följd för bolaget och kommunen, såväl internt som externt. Baserat på detta bedöms det som nödvändigt att angripa 

identifierade problem och brister ur ett helhetsperspektiv och KPMG förslår därför att Ängelholms kommun skyndsamt initierar en kommun- och 

bolagsövergripande utredning av ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler. 

Rekommendation

• Mycket skyndsamt utreda ny ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler. Utredningen bör beröra alla möjliga alternativ och 

innefatta kommunens, Ängelholmslokalers och Ängelholmshems roll i det slutgiltiga förslaget. Utredning och slutgiltigt förslag bör även särskilt 

innefatta:

• Genomgång av upphandlingsprocessen samt tillhörande riktlinjer och kontroller, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för att 

säkerställa en effektiv och transparent upphandlingsprocess samt efterlevnad av LOU.

• Genomgång av processer för projektstyrning på verksamhets- och projektnivå, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för att 

hantera identifierade brister kring kostnadsstyrning och kostnadskontroll.

• Genomgång av verksamhetens övergripande processer och rutiner för internkontroll, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för 

att säkerställa effektiva styr- och ledningsprocesser samt ändamålsenlig uppföljning.

• Framtagande av konkret handlingsprogram för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö och en god bolagskultur, ledd av 

organisationens VD och ledningsgrupp.

Slutsatser och rekommendationer

Rekommendationer
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Frågor som besvaras:

— Hur ser 

beställningsprocessen ut i 

projektet? 

— Hur förhåller sig den till 

styrdokument och 

riktlinjer? 

— Finns krav på hur en 

färdig beställning ska 

vara?

Frågor som besvaras:

— Vilka förstudier är 

genomförda?

Frågor som besvaras:

— Hur är projektet 

upphandlat?

— Har gällande lagstiftning 

följts?

Frågor som besvaras:

— Hur följs projektet upp 

under byggtid? 

— Finns avvikelser i 

projektet avseende 

kvalitet och 

leveranstider? 

— Hur agerar bolaget vid 

avvikelser?

Beställningsprocessen Förkalkyler Upphandling Utförandeprocessen Kostnadseffektivitet

Frågor som besvaras:

— Hur kostnadseffektivt 

är projektet? 

— Finns avvikelser i 

projektet avseende 

kostnader?

Metodbeskrivning – Utredning 4
Stickprovsanalys – Metodbeskrivning

Övergripande

Analys av stickprov har genomförts genom dokumentstudier och ett antal intervjuer, dels på plats i Ängelholm och dels via telefon och mail. 

Analysen delas in i fem delmoment som beskrivs nedan. Varje delmoment av projektet utreds med ett antal frågeställningar som utgångspunkt. 

Dokumentstudier har genomförts av för KPMG tillgängligt underlag per projekt på projektplattformen iBinder. Efter genomgång av underlag på 

iBinder har frågor författats och skickats till Ängelholmslokaler och/eller Ängelholmshem via email. Dessa har besvarats av respektive bolag och 

sammanställts i ett dokument per projekt. Svaren har sedan analyserats och dokumenterats av KPMG. Frågor som kvarstår efter detta har 

utarbetats och tagits upp vid intervjuer med personer i ledande befattning på bolagen samt sammanställts och skickats till dessa via email. 

Fem stycken stickprov av projekt utförda av Ängelholmslokaler har analyserats enligt metodiken nedan. Efter dessa analyserade KPMG på uppdrag 

av vår uppdragsgivare även fem ytterligare projekt utförda av Ängelholmshem. Även dessa analyserades enligt metodiken nedan.

Resultatet från datainsamlingen via dokumentstudier, intervjuer och mailkorrespondens har sammanställs per utrett stickprov och redovisas i 

följande bilaga med uppdelning enligt delmoment nedan:



Stickprovsanalys –
Nybyggnation 
förskola
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Uppdragsbeställning 412 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa en nybyggnation av förskola på fastigheten Rektorn 3

I ett sammanträde 2017-01-18 beslutar Ängelholms kommunstyrelse att man ger Servicestöd i uppdrag att av Ängelholmslokaler beställa en ny 

förskola för fyra avdelningar samt en utegrupp på fastigheten Rektorn 3 (se beslut KS 2017-01-18). Till följd av detta skickar Planeringschef 

Lärande och Familj på Ängelholms kommun, 2017-03-06 en beställning till Ängelholmslokaler (se beställning 412) Rektorn 3. I beställningen anges 

det att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift (se Beställning 412).  

Enligt ekonomiansvarig, Ekonomi- och administrativchef på Ängelholmslokaler, har kommunen inte gett Ängelholmslokaler några ekonomiska 

förutsättningar för projektet, vilket inte heller framkommer i det granskade underlaget. Ekonomi- och administrativchef tillägger dock att man i ett 

senare skede tar fram en budgetkalkyl på 31 000 000 SEK och att en justerad kalkyl ska tas fram efter upphandling av entreprenaden. I enlighet 

med skrivelse i beställningsblanketten vid beställning av projekt och inte prisuppgift, uppfattar Ängelholmslokaler att projektet har öppen ekonomi, 

att det inte finns någon gräns för de ekonomiska ramarna samt att man kommer att utföra en entreprenad eller ett avtal i enlighet med bilagan till 

beställningen (se beställning 412). Bifogat till beställningsformuläret är sammanträdesprotokollet från kommunstyrelsen beskriven ovan, som alltså 

är uppdragsbeskrivningen. Enligt minnesanteckningar från 170126 är Planeringschef Lärande och familj budgetansvariga för projektet.

I samma sammanträdesprotokoll har kommunstyrelsen tagit beslut om att ge Servicestöd i uppdrag att av Ängelholmslokaler beställa rivning av 

Tegelgårdens förskola och samtidigt beställa nybyggnad av en förskola för 8 avdelningar samt vid behov beställa ersättningslokaler under 

byggtiden. Detta hanteras av Ängelholmslokaler som en separat beställning med två projekt, ett projekt för evakuering och ett projekt för rivning och 

nybyggnad. Detta ingår alltså inte inom ramarna för Rektorn 3 och har inte utretts ytterligare. 

Man har tidigare lagt en beställning 2015-04-15 (med KLK beställningsnummer, 249) på att ett migrationsboende för ensamkommande flyktingbarn 

på fastigheten Rektorn 3. Denna beställning ersätts i och med beställningen daterad 2017-03-06 till att bara omfatta nyproduktion av en ny förskola.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Beställningsprocessen
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Kravställning från Ängelholms kommun och brukare

Krav från kommunens sida framgår i huvudsak via beställning från fastighetsstrategen. Ängelholms kommun har även haft representanter med 

under framtagandet av förfrågningsunderlaget.

I dokumentet ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” framkommer även att en arbetsgrupp har tillsats med syfte att ta fram 

ett funktionsprogram för projektet. Deltagare i arbetsgruppen är Ängelholmslokalers projektledare, (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) 

två förskolechefer, Planeringschef för Lärande och familj, arkitekt, måltidschef, Lokalvårdschef och extern byggledare. Funktionsprogram togs fram 

med syfte att sätta ramarna för verksamhetens krav och önskemål på funktionsenliga förskolelokaler. Förskolans pedagogik och verksamhetens 

önskemål om hur förskoleverksamhet ska bedrivas i Ängelholms kommun i framtiden har beaktats. Trygghet och säkerhet har även beaktats högt. 

Funktionsprogrammet för Rektorn 3 har den kravspecifikation med funktioner som Lärande och familj önskar appliceras på framtidens nyproduktion 

av förskolor.  

Information om projektekonomi enligt ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” 

I dokumentet ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” anges att planeringschef för Lärande och Familj som ska bära 

hyreskostnaderna har deltagit i alla beslut under framtagande av programhandlingar. Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, har tagit del av de 

ekonomiska besluten via protokoll. Samtliga ekonomiska beslut som tagits är särredovisade i protokoll för framtagande av programhandlingar och 

godkända av planeringschef Lärande och Familj. Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun har även tagit del av ekonomiska beslut utan 

invändningar. 

Dåvarande projektledare, (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) har muntligt meddelat planeringschef, Lärande och Familj som ska bära 

hyran att han har mandat att fatta beslut. En budgetkalkyl på 31 000 000 SEK, exklusive moms är upprättad. Sammanställning på budgetkalkylen 

och ekonomiska beslut tagna av Lärande och Familj översändes till Ekonomichef, fastighetsstrateger samt planeringschef (samtliga på Ängelholms 

kommun). Detaljkalkyl var ännu ej upprättad vid denna tidpunkt på grund av tidsbrist då projektering avslutades 2017-07-07.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Förkalkyler
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Budgetunderlag och preliminära hyresberäkning från Ängelholmslokaler

Nedan ses en summering av förkalkyler, budgetunderlag och hyresberäkningar som identifierats under stickprovsanalysen i kronologisk följd:

• Enligt  ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” finns en budgetkalkyl på 31 000 000 SEK, exklusive moms upprättad. Detta 

är innan upphandling av entreprenör sker. KPMG har inte fått ta del av denna budgetkalkyl, annat än att den omnämnts i projektsummeringen av 

tidigare projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) .

• 2017-12-07 finns en budget i enlighet med Ängelholmslokalers budgetmall för större projekt finns upprättad av projektledare. Detta är alltså efter 

att totalentreprenör har utsetts. I denna anges att total byggkostnad uppgår till 40 174 000 SEK. Mer detaljerad specifikation av denna budget 

ses på nästkommande sida.

• 2018-10-15 sände Ängelholmslokaler över ett excelark innehållande en preliminär hyresberäkning till Ängelholms kommun. I detta anges att 

total byggkostnad uppgår till 40 174 000 SEK och hyresberäkningen är alltså baserad på budgeten från 2017-12-07. 

• 2019-09-17 översände Ängelholmslokaler ett excelark innehållande en ny preliminär hyresberäkning till kommunen. I detta anges att total 

byggkostnad uppgår till 53 000 000 SEK. 

• 2019-10-16 översände Ängelholmslokaler ett excelark innehållande ytterligare en hyresberäkning till kommunen. I denna anges att total 

byggkostnad uppgår till 43 937 000 SEK. Detta är den senaste versionen av hyresberäkningar för Ängelholmslokalers fastigheter och tillämpas 

idag. Filen utgör budgetunderlag för Ängelholmslokaler för räkenskapsåret 2020.

Totalentreprenören MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB för projektet anger på sin hemsida (http://www.mtabygg.se/portfolio-items/ekens-

forskola/ tillgänglig 2020-02-04) att kontraktssumman för Ekens förskola uppgick till cirka 38 MSEK. Det finns alltså en avvikelse gentemot mot 

budgeterad entreprenadssumma i budgetunderlag från 2017-12-07 på cirka 3 MSEK. AB Ängelholmslokaler har kommenterat detta med att total 

entreprenadkostnad är 39,1 MSEK och att de inte kan kommentera uppgifter från MTAs hemsida.

I ”Ekonomi” nedan ses en övergripande sammanställning av budget- och förkalkylsunderlag över tid.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Förkalkyler

http://www.mtabygg.se/portfolio-items/ekens-forskola/
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2017-12-07 med sammantagen totalkostnad för projektet på 

40 174 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget 

budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total projektkostnad 40 174 000SEK 100 %

Byggherrekostnad 1 901 000 SEK 4,7 %

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 600 000 SEK 1,5 %

Konsultkostnad 2 048 000 SEK 5,1 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 34 760 000 SEK 86,5 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

315 000 SEK 0,8 %

Garanti och överlämning 350 000 SEK 0,9 %

Räntekostnader 200 000 SEK 0,5 %
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ÄTA enligt ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” 

Beslut om två stycken ÄTA omnämns även i dokumentet. Den första är avseende uppförande av konst på Rektorn 3. Nedan ses en 

sammanfattning av bakgrunden till detta:

Projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) har haft möte med Enhetschef Samhälle på Ängelholms kommun angående 

konstutsmyckning på Rektorn 3. Projektledaren kontaktar Enhetschef Samhälle vid flera tillfällen. 2019-06-14 mailar projektledare Enhetschef 

Samhälle och önskar att få information om hur arbetet går med att utse konstnär på Rektorn 3 samt om förslag finns på uppförande, om konsten 

ska det vara utomhus, inomhus eller båda. Dessutom önskar hen att Enhetschef Samhälle så snart som möjligt kan återkoppla. Enhetschef 

Samhälle svarar samma dag att hon kommer att sätta igång med denna process efter semestern, varav projektledaren meddelar att då man 

kommer gå på upphandling 2019-07-07 (som projektledaren har meddelat Enhetschef Samhälle vid deras möte) är efter semester för sent samt att 

hen önskar få en indikation från Enhetschef Samhälle på eventuellt uppförande till upphandling så vi inte står med för stora ÄTA kostnader. 

Projektledaren återkommer återigen till Enhetschef Samhälle när hen inte har fått någon återkoppling. Hen meddelar att om återkoppling uteblir 

avseende uppförandet av konst kommer det handlas upp som en ÄTA och flaggar för att det kommer bli stora omkostnader då alla handlingar 

måste göras om i efterhand. 

Den andra ÄTA som omnämns är att kommunens IT ska utföras i entreprenaden. Information om denna har KPMG inte fått ta del av.

ÄTA enligt budgetunderlag och ÄTA – lista

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare (fortfarande anställd) daterad 2017-12-07 har man budgeterat för 3 160 000 SEK 

i ÄTA-kostnader. Detta utgör 10 % av budgeterad entreprenadsumma om 31 600 000 SEK. 

KPMG har fått ta del av en slutgiltig ÄTA-lista daterad 2018-07-05. Då entreprenaden utförs på löpande räkning är denna lista i praktiken en 

sammanställning av förändringar i förhållande till kontraktshandlingarna. I listan framkommer det att det är övervikt på avgående kostnader i 

jämförelse med tillkommande, se totalt 1 951 308 SEK avgående kostnader och 63 350 SEK i tillkommande kostnader gentemot underliggande 

budgetkalkylen. Detta bör i teorin innebära att den budgeterade entreprenadkostnaden minskat med 1 887 958 SEK.

ÄTA som omnämns ovan i ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” finns inte dokumenterade i ÄTA – listan.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter för projektering

Avtal med konsulter inom  KA, El, byggledning, mark, geoteknik, trafik, utemiljö, VVS och storkök finns, där dessa har tilldelats 

projekteringsuppdrag för upprättande av förfrågningsunderlag. Samtliga avtal skrivs med ett rörligt arvode med timpriser enligt separata 

uppdragsbekräftelser per disciplin. Byggprojektledning upphandlades från 2017-02-20 till projektets slut. Ramböll har skickat in ett anbud för Miljö-

och geoteknisk undersökning av fastigheten Rektorn 3. Anbudet baseras på en förfrågan per mail daterat 2017-02-09. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan 

upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. 

Före detta VD Ängelholmslokaler har skrivit under de flesta av uppdragsbekräftelserna med konsulter för projektering.

Totalt har man budgeterat 2 048 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

Upphandling - Entreprenör

Bygglov för projektet beviljas 2017-07-06 och projektet upphandlas och annonseras sedan på Visma TendSign som en totalentreprenad med 

tillhörande förfrågningsunderlag som skickas ut 2017-07-07. Anbudstiden sträcker sig till 2017-09-11. Enligt anbudsöppningsprotokoll daterat 2017-

09-12 inkommer inga anbud för projektet.

Ett kontrakt finns mellan MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB och Ängelholmshem daterat 2017-11-10. Kontraktet omfattar en 

totalentreprenad som ska utföras på löpande räkning. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler har före detta VD för Ängelholmslokaler tilldelat MTA 

uppdraget om att utföra totalentreprenaden på löpande räkning utan upphandling. Ängelholmslokaler har inget ramavtal med MTA. Varför man inte 

har fått några anbud är enligt byggchef svårt att svara på, då det är marknaden som bestämmer.

Ovan bekräftas enligt uppgifter från anonyma källor som KPMG har intervjuat som tidigare har arbetat på Ängelholmslokaler. En intervjuperson 

berättar att Ängelholmslokaler troligtvis tilldelat MTA uppdraget för nybyggnaden av förskolan på Rektorn 3 utan upphandling. Vidare meddelas 

även att anledningen till att ingen lämnar anbud vid Ängelholmslokalers upphandlingar beror på att ingen entreprenör kan komma överens 

medbolagets ekonomi- och administrativa chef. Denne försöker inte samarbeta med entreprenörerna utan gör allt för att ”sätta dit” dem. Det 

framkommer även av en annan, oberoende källa som KPMG har intervjuat att aktörerna på marknaden säger att byggchef gör allt för att alienera 

sig gentemot marknaden och att de därför inte vill inte jobba med hen.”

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola
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Upphandling – Besiktningsmän

Ingen dokumentation avseende avtal och/eller beställningsskrivelser har gjorts tillgänglig KPMG. Besiktningar förekommer dock i projektet, se 

utförandeprocessen nedan. Beställning av besiktningsmän har dock enligt Ängelholmslokaler skett på samma sätt som vid beställning av konsulter 

för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har 

besiktningsmän valts utan upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som 

har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 315 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG 

inte fått ta del av.
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Upphandling – HVB hem

Som beskrivs i ”Rektorn 3 – Beställningsprocessen” ovan har man tidigarelagt en beställning 2015-04-15 (med KLK beställningsnummer, 249) på 

att ett migrationsboende för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Rektorn 3, vilken har ersätts i och med beställningen daterad 2017-03-06 

till att bara omfatta nyproduktion av en ny förskola.

Projektet för nyproduktion av migrationsboende upphandlades av Ängelholmslokaler och enligt dokumenterat tilldelningsbeslut  skickade MVB syd 

AB, Pamil modulsystem, Kunos Bygg AB och BAB byggtjänst AB in anbud och MVB Syd blev antagen entreprenör. Enligt tilldelningsbeslutet skrevs 

avtal med antagen entreprenör först 2015-09-11.

Projektet påbörjas dock aldrig och projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst i bolaget) på Ängelholmslokaler avslutar avtalet skriftligen via 

mail (2016-10-06) till arbetschef på MVB enligt nedan:

”Hej xxxx,

Bekräftar härmed skriftligt av vårt tidigare telefonsamtal gällande Rektorn 3 enligt nedan: 

Undertecknad från Ängelholmslokaler har ej haft firmatecknade och därmed är beställningen inte giltigt. 

Anbudets giltighetstid har passerat 120 dagar enligt AFB.33 och vi har inte förlängt anbudet. 

Det är inte upprättat något kontrakt för upphandlingen regelrätt då det är avrop som anges. 

Bygghandlingar saknas och FFU är väldigt bristfälligt.

Det som beställningen från kommunen vill är att ha en färdig produkt vilket ej är upphandlat. Utemiljö och komplementbyggnader saknas.

De nya kraven från migrationsverket på brand och övrigt är ej projekterat.

Med anledning av ovan kommer vi göra om upphandlingen.

Hoppas och håller tummarna för att det kommer vara MVB som går vinnande ur den kommande upphandlingen. 

Under november tas FFU fram, återkommer om när det kommer publiceras.

Med vänlig hälsning

Projektledare” (vilken sedermera avslutat sin tjänst i bolaget)

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola
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Upphandling – HVB hem, fortsättning

Nedlagda kostnader för projektering av HVB hem är beslutat belasta förskolans hyra och tillkommer med cirka 1 MSEK exklusive moms. Dessa 

kostnader ses som en post under ”Övriga konsultkostnader” om 1 073 000 SEK i budgetunderlaget från 2017-12-07, framtaget av dåvarande 

projektledare på Ängelholmslokaler.

KPMG har intervjuat en anonym källa på MVB Syd AB som beskriver förfarandet kring Rektorn 3. Det var först menat att det skulle byggas ett 

flyktingboende. I detta skede tog Ängelholmslokaler in anbud och MVB vann upphandlingen. MVB ritade och stod i begrepp att bygga, men det 

visar sig att bygglovet hade blivit överklagat och projektet blev inte av. Efter en tid annonserar Ängelholmslokaler om nybyggnad av en förskola 

istället, men det förfrågningsunderlaget var så skrivet att MVB inte ville lägga ett anbud. Det var för stora risker och en del av riskerna berodde på 

otydligt förfrågningsunderlag. Exempelvis stod det i förfrågningsunderlaget att det skulle vara jordvärme som uppvärmning och om detta inte gick 

skulle bergvärme användas. På fråga om hur detta skulle regleras i anbudssumman svarar Ängelholmslokaler att det får anbudsgivaren själva 

avgöra, d.v.s. entreprenörerna förväntades lägga ett fast pris oavsett som det skulle kunna bli jordvärme eller om bergvärme (som är betydligt 

dyrare) måste användas. Efter en tid får MVB reda på att bygget ändå är igång och att MTA har fått uppdraget att bygga förskolan. Via olika 

kontakter får MVB reda på att Ängelholmslokaler ville prova på partnering och lade uppdraget på MTA.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola
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Projektledare hos Ängelholmslokaler slutar på bolaget i anslutning till upphandling 2017-07-07 och efterträds av annan fortfarande anställd i 

bolaget. 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontrollplan i enlighet med Plan- och bygglagen finns framtagen av byggprojektledare från, J. Losell Projektledning AB, daterad 2018-03-02. 

Ett utkast till arbetsmiljöplan för projektet finns dokumenterad, men denna är inte färdigställd och utgör endast underlag till en arbetsmiljöplan. 

Status på dokumentet är förfrågningsunderlag. Skyddsombud på arbetsplatsen tycks exempelvis inte vara utsett. Arbetsmiljöplaner finns även 

dokumenterade för storkök, mark och VVS, framtagna av ansvariga underentreprenörer. 

För projektet finns 6 dokumenterade kvalitetsmöten och kvalitetsrevisioner. Vid mötena deltar byggledare från J. Losell Projektledning AB och 

totalentreprenören MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB, samt någon underentreprenör vid ett enstaka tillfälle. Projektledare från 

Ängelholmslokaler deltar vid möte 3 (2018-09-06). Vid mötena går man igenom samtliga fackområden inom byggprojektet (exempelvis 

myndighetskrav, mark, el etc.). För dessa säkerställer man att man undviker moment som får stora konsekvenser om de missas, samt moment 

som är svåra att kontrollera i efterhand (exempelvis tätskikt under andra skikt). Detta kontrolleras med egenkontrollsystem per disciplin som utförs 

av för disciplinen ansvarig entreprenör. Avvikelser i egenkontrollsfrekvenser tycks förekomma i projektet och konstateras i protokollet, men det 

framkommer inte hur dessa avvikelser hanteras. 

Kontrollplan finns upprättad av kontrollansvarig för projektet.

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola
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Byggmöten

För projektet finns 11 dokumenterade byggmöten. Ängelholmslokaler närvarar via projektledare vid byggmöten under perioden 2018-05-14 till 

2019-01-08. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi och ÄTA. Vid första byggmötet bestäms att en ÄTA lista ska upprättas med 

datum och lämnas över ifylld så långt man har kommit i prissättningen torsdagen innan byggmöte. Denna punkt kvarstår på de fem första 

byggmötena och ÄTA-lista är inte översänd till projektledare förens 2018-09-25. Projektledare granskar listan och 2018-11-12 bokas tid för 

ekonomigenomgång. 2018-11-26 framkommer det att ekonomimötet är genomfört och att projektledare saknar prissatta avvikelser och vill ha detta 

på plats senast 2018-11-30. Efter detta hålls ytterligare ett ekonomimöte 2018-12-04, med noteringen ”fortsättning följer…” i det sista 

byggmötesprotokollet. 

Om projektet ligger i fas ekonomiskt saknas det uppgifter om i samtliga byggmötesprotokoll.

Samtliga byggmötesprotokoll skrivs under av byggprojektledare från, J. Losell Projektledning AB.

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig underentreprenör. Egenkontrollsdokument som är 

ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns endast dokumenterat för brand. I övrigt finns bara checklistor för El, VS, Vent och bygg 

dokumenterade, men dessa är inte ifyllda av ansvarig entreprenör.

Slutbesiktning

En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns några protokoll från slutbesiktning av projektet 

daterat 2019-01-28. Slutbesiktning utförs inom flertalet olika fackområden (Luft, rör, Styr etc.). Ett antal fel konstateras vid slutbesiktning, där 

majoriteten av felen av besiktningsmannen anses entreprenören ansvarig. Entreprenaden godkänns 2019-01-31 och parterna har överenskommit 

att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast till 2019-02-08.

Efterbesiktningar sker dock i stor omfattning efter slutbesiktning, totalt finns fem efterbesiktningar dokumenterade. Den sista efterbesiktningen 

utförs 2019-06-20 och utgör endast en besiktning av markarbeten. Ängelholmslokaler har kommenterat efterbesiktningar med att dessa utförs tills 

dess att fel och brister som entreprenören ansvarar för är åtgärdade. 
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga 

budgetunderlaget.

Nuvarande hyresberäkning är alltså baserad på en total byggkostnad som är 42 % över ursprungligt budgetunderlag.

Kommentarer, Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har inte fått något exakt svar till varför budgeten varierar så kraftigt, mer än att det råder en överhettning på byggmarknaden 

och att det är dyrt att bygga med gällande byggindex. Den nytillträdde projektledare vid Ängelholmslokaler kommenterade dock vid sitt första möte 

med kommunen att det, baserat på hans tidigare erfarenheter, var ovanligt exklusivt lertegeltak och markbelysning till en förskola. Vidare 

kommenterar Ängelholms kommun att en del av kostnadsvariationen kan utgöras av ackumulerade upplupna kostnader i projektet p.g.a. 

inriktningsändring från migrationsboende till förskola och att en förskola med mer m² yta är dyrare att bygga. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmslokaler, 2017-07-07 31 000 000 -

Ängelholmslokaler, 2018-10-15 40 174 000 34 %

Ängelholmslokaler, 2019-09-17 53 000 000 71 %

Ängelholmslokaler, 2019-10-16 (gällande) 43 937 000 42 %
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid, fortsättning

Kommentarer, Ängelholmslokaler

Avseende kostnadsvariationen har Ängelholmslokaler kommenterat att Byggavdelningen har gjort en budget efter att omfattningen är klarlagd och 

där entreprenadkostnaden är bedömd till 31,6 MSEK samt projektkostnaden till 40,2 MSEK. Entreprenaden är sedan upphandlad på löpande 

räkning och där beräknad kostnad korrigerats i omgångar. Slutlig projektkostnad uppgår enligt Ängelholmslokaler till 44,2 MSEK. Noterbart enligt 

Ängelholmslokaler är att projektet även innehåller kostnader (cirka 1,1 MSEK) för framtagande av handlingar till ett HVB hem men där Kommunen 

ändrade sig och skulle ha en förskola istället.

Ängelholmslokaler kommenterar även den preliminära hyressättningen som skickades 2019-09-17 till kommunen baserad på en projektkalkyl om 

53 MSEK. Bolaget uppger att det var ett missförstånd hos dem och att en felaktig projektkalkyl skickades iväg. Misstaget meddelas mottagare 

samma dag. Enligt Ängelholmslokaler är nu korrekt slutprojektkalkyl grund för hyresbudget 2020.
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Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Sett till den budget som sattes för Rektorn 3 2018-10-15 ses följande som anmärkningsvärda:

• Budgeterade ÄTA – kostnader om 3 160 000 SEK (10 % av entreprenadsumman). Då man utför projektet på löpande räkning, att projektet utgör 

nyproduktion samt att har tagit fram funktionsprogram anser KPMG att posten är högt budgeterad. I ÄTA - listan framkommer det att det är 

övervikt på avgående kostnader i jämförelse med tillkommande, se totalt 1 951 308 SEK avgående kostnader och 63 350 SEK i tillkommande 

kostnader gentemot underliggande budgetkalkylen. Detta bör i teorin innebära att den budgeterade entreprenadkostnaden minskat med 1 887 

958 SEK. Som kartlagts på tidigare sidor har projektkostnaden istället skenat.

• Underlag för byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete är dåligt specificerat och dokumenterat. Man har endast angett 625 000 

SEK för ”Projektledning, egen personal”. När KPMG ställde frågan till Ängelholmslokaler angående hur de beräknar arbete utfört av bolaget 

svarade de att ”det uppskattas”.

KPMG har efterfrågat en sammanställning för total kostnad för avslutat projekt av Ängelholmslokaler, men har endast fått en slutlig beräknad 

kostnad om 44 MSEK. Ingen budgetuppföljning eller utvärdering per budgetpost tycks ha skett.

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet 

ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet med föregående 

sida.

Hyresberäkningar

KPMG har fått ta del av hyresberäkningar för budgetår 2020 (sammanställt i ett excelark daterat 2019-10-16). KPMG har frågat Ekonomi- och 

adminstrativ chef på Ängelholmslokaler angående hyresberäkningarna specifikt, med svar enligt nedan.

För att sätta en hyra på en fastighet använder sig Ängelholmslokaler av schablonprissättningar (kr/m²) av exempelvis central administration, 

fastighetsunderhåll, el och uppvärmning. Dessa används generellt vid hyresberäkningar och är överenskomna med kommunen vid övertagandet av 

fastigheter från kommunen under 2013.

Angivet värde under ”Anskaffningskostnad bygg” i excelarket för hyresberäkningar är totalkostnaden för genomfört byggprojekt. Detta är det enda 

underlag som KPMG har fått ta del av gällande slutgiltig totalkostnad för projektet.

Avskrivningstiden för de olika fastighetstyperna bestäms som en genomsnittlig avskrivningstid beroende på vilken typ projektet avser. 
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Uppdragsbeställning 552 – Uppdrag från Ängelholms kommun att beställa en anpassning av vårdboende Solhaga

En anställd med befogenhet vid Ängelholms kommun skickar 2018-03-03 en beställning till Ängelholmslokaler (se Beställning 552) av en 

anpassning av lokalytan i vårdboende Solhaga på fastigheten Hjorten 1, adress Östervärn 2. I beställningen anges det att man gör en beställning av 

projektet och inte en beställning av prisuppgift (se Beställning 552). Beställningens syfte anges som att man vill effektivisera lokalnyttjandet genom 

att ställa om en lokal som idag används av hemtjänstområde Öst till nya vårdboendeplatser. Uppdraget innefattar att man ska anpassa lokalytan 

som vid beställningens tidpunkt används som lokal för hemtjänsten till 4 stycken vårdboenderum. Man ska i samverkan med verksamheten ta fram 

en enkel skiss över lokalytan där de 4 vårdboenderummen ska inrymmas och anpassningen ska genomföras snarast efter att hemtjänsten har 

flyttat till nya lokaler. Flytten är planerad till augusti 2019. 

Enligt Ängelholmslokaler har Ängelholms kommun inte gett dem någon budget* vid beställning, utan Ängelholmslokaler har endast utgått ifrån den 

kostnad som MVB tagit fram som takpris i deras anbud (se Upphandling nedan) samt tillägg med egna kostnader och ÄTA-budget.

I beställningsformuläret anges det att projektet ska hyresbeläggas fastigheten samt att investeringsbeslutet är taget av fastighetsenheten. 

*detta är medvetet från Ängelholms kommuns sida då man inte vill offentligagöra tänkt budget för projekt för att därmed riskera för hög anbud 

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Beställningsprocessen



85

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Budgetunderlag och preliminära hyresberäkning från Ängelholmslokaler

Nedan ses en summering av förkalkyler, budgetunderlag och hyresberäkningar som identifierats under stickprovsanalysen i kronologisk följd:

• Ängelholms kommun har en intern förkalkyl som enligt uppgift uppgår till cirka 1 500 000 SEK. Detta var dock inte en ekonomisk förutsättning 

som Ängelholmslokaler fick vid beställning. Detta utgör en grov uppskattning från kommunens sida baserat på nyckeltal och projektets 

omfattning (ombyggnad av en yta i befintlig fastighet som ska delas i tre rum och bestyckas med tre badrum). 

• 2019-08-30 lämnade MVB Syd AB anbud på totalentreprenad för att utföra anpassningsarbete i enlighet med framtagna bygghandlingar. 

Ersättningen i anbudet uppgår till 1 780 000 SEK. Detta är cirka 19 % högre än Ängelholms kommuns förkalkyl på 1 500 000 SEK.

• 2019-09-02 finns en budget upprättad av projektledare vid Ängelholmslokaler där den totala projektkostnaden uppgår till 2,565 MSEK i 

Ängelholmslokalers kalkyl. Detta har enligt Ängelholmslokaler redovisats för fastighetsstrateg på Ängelholms kommun. 

• 2019-09-02 finns en budget i enlighet med Ängelholmslokalers budgetmall för större projekt finns upprättad av projektledare vid 

Ängelholmslokaler . Detta sker efter att totalentreprenör har utsetts. I denna anges att total byggkostnad uppgår till 2 565 000 SEK. Mer 

detaljerad specifikation av denna budget ses på nästkommande sida.

• 2019-09-12 upprättade Ängelholmslokaler en ny preliminär hyresberäkning till Ängelholms kommun. I denna anges att total byggkostnad uppgår 

till 2 670 000 SEK. 

Enligt Ekonomi- och administrativchef finns i nuläget ingen sammanställning av total kostnad för avslutat projekt. Detta kan redovisas först när alla 

kostnader är framme, vilket brukar ta lite tid när det är löpande räkning och entreprenören måste få in alla kostnader först.

Produktionsplan

Enligt produktionsplan upprättad 2019-08-28 ska projektet löpa från början av september 2019 till mitten av december 2019 (samordnad provning 

v.51). Slutbesiktning är satt till 2020-01-22. 

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Förkalkyler
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2019-09-02 med sammantagen totalkostnad för projektet på 

2 565 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget 

budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total projektkostnad 2 565 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 275 000 SEK 10,7 %

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 0 SEK 0 %

Konsultkostnad 148 000 SEK 5,8 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 2 030 000 SEK 79,1 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

27 000 SEK 1,1 %

Garanti och överlämning 75 000 SEK 2,9 %

Räntekostnader 10 000 SEK 0,4 %
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ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare 2019-09-02 har man budgeterat 250 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka 

14 % av budgeterad entreprenadsumma om 1 780 000 SEK (detta är takpriset angivet i MVB Syd Abs anbud). 

Enligt Ängelholmslokaler är projektet precis avslutat, alla kostnader är inte framme ännu och det finns ej en komplett ÄTA lista. KPMG har därför 

inte fått ta del av en slutgiltig ÄTA-lista. Då entreprenaden utförs på löpande räkning är denna ÄTA – listan i praktiken en sammanställning av 

förändringar i förhållande till kontraktshandlingarna. 

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Förkalkyler
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Upphandling – konsulter för projektering

Avtal med konsulter inom KA, A, El, VS, Ventilation och brand finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar för 

projektet. Samtliga konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan 

upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. 

Totalt har man budgeterat 148 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

Upphandling – Entreprenör

På förfrågan av Ängelholmslokaler lämnade MVB Syd AB 2019-08-30 anbud på totalentreprenad utföra anpassningsarbete i enlighet med 

framtagna bygghandlingar av KA, El, VS, Vent och Brand. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 780 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra 

entreprenörer tillfrågas för utförandet av totalentreprenaden. Ersättning för eventuella ÄTA-arbeten regleras enligt gällande ramavtal. 

Ängelholmslokaler har 2019-09-02 skickat en beställningsorder till MVB Syd AB där de beställer arbete med takpris enligt anbudet daterat 2019-08-

30. Beställningen är enligt ramavtal som löper under perioden 2017-01-16 till 2021-01-17. 

I beställningsordern till MVB anges att uppdraget faktureras Ängelholms kommun. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler, var denna formulering ett 

felformulering från deras sida och att text i Vitec inte hade ändrats. I detta fall har MVB inte uppmärksammat detta då de har fakturerat 

Ängelholmslokaler (och inte kommunen) enligt ramavtalet. 

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Upphandling
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Upphandling – besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för projektering ovan. Även dessa 

tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har 

besiktningsmän valts utan upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som 

har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 27 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet.

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Upphandling
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Produktionsplan

Enligt produktionsplan upprättad av MVB 2019-08-28 påbörjas projektet i början av september (vecka 36) med avslut och samordnad provning i 

december 2019 (vecka 51). I samma plan ligger slutbesiktning som omfattar entreprenaden i dess helhet inlagd 2020-01-22. Slutbesiktningen 

utfördes enligt plan, entreprenaden godkänns under slutbesiktningen och parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas till senast 2020-01-31. 

Produktionsplanen tycks hållas i sin helhet genom projektet.

Projekteringsmöten

Projekteringsmöten innan upphandling av entreprenör hölls vid två tillfällen innan byggstart, 2019-07-11 och 2019-08-13. Vid det första mötet 

närvarar (utöver projektledare från Ängelholmslokaler) representanter från White Arkitekter, Qreo och Brandkonsultbyrån. 

I protokollen finns en stående punkt om ekonomi, där det framkommer att fakturor ska ställas och sändas till Ängelholmslokaler, kostnadsstyrning 

av projektet ska ske kontinuerligt och att avvikelser från program eller eventuella tilläggskostnader både avseende projektets ekonomi och 

konsultkostnader ska omedelbart meddelas beställaren. Utöver de projektörer som även närvarade vid projekteringsmöte 1 närvarar även MVB, 

som senare tilldelas totalentreprenörsuppdraget, vid projekteringsmöte 2. Bygg-, el-, rör- och ventilations/styrentreprenörer deltar även vid 

projekteringsmöte 2. Vid detta möte beslutas att MVB tar fram ett takpris som totalentreprenör för hela entreprenaden och skickar detta till 

projektledaren senast 2019-08-25. Anställd vid (MVB) står angiven som referens i MVBs anbud som är daterat 2019-08-30, d.v.s. efter 

projekteringsmöte 2 där de redan deltagit i egenskap av byggentreprenör. MVB och andra entreprenörer är alltså i praktiken redan tillsatta innan 

anbud och formellt avtal är skrivet.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Enligt protokoll från projekteringsmöten framkommer det att respektive konsult upprättar/översänder projektanpassad kvalitetsplan och 

betalningsplan till Ängelholmslokaler. I protokollen framkommer även att respektive redovisar för projektet specifika miljöåtgärder. 

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) för projektet är en anställd vid White Arkitekter, som ansvarar för upprättandet av arbetsmiljöplan.

Det framkommer inte om underlag som nämns ovan har delgetts Ängelholmslokaler.

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Utförandeprocessen
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Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 4 dokumenterade byggmöten. Ängelholmslokalers projektledare närvarar 

vid byggmöten under perioden 2019-09-12 till 2019-11-14. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. I samtliga protokoll tycks 

denna punkt vara orörd, beskrivningen i samtliga protokoll är ”Löpande räkning, fakturering sker efter avstämning samt godkännande av……” -

namngiven projektledare. 

Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot Ängelholmslokalers egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i samtliga byggmötesprotokoll.

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig underentreprenör. Egenkontrollsdokument som är 

ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns endast dokumenterat för brand. I övrigt finns bara checklistor för El, VS, Vent och bygg 

dokumenterade, men dessa är inte ifyllda av ansvarig entreprenör.

Slutbesiktning

En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns protokoll från slutbesiktning som omfattar 

entreprenaden i dess helhet från 2020-01-22. Innan slutbesiktningen har man haft en besiktning av en brandkonsult, samordnad provning (2020-01-

20) samt provningar inom respektive fackområde (el, rör, vent, bygg och brand) som förtecknats i bilagor till slutbesiktningsutlåtandet. I bilagorna 

har fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden sammanställts för respektive fackområde. Entreprenaden godkänns under slutbesiktningen 

2020-01-22 och parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas till senast 2020-01-31. Majoriteten av de identifierade felen anser 

besiktningsmännen entreprenören MVB Syd AB ansvarig. 

Ängelholmslokaler rapporterar att felen identifierade vid slutbesiktning är avhjälpta samt även de tilläggsbeställningar som gjordes på plats vid 

besiktningen och tillägger att då det är en entreprenad på löpande räkning med takpris har entreprenören rätt till betalt för de åtgärder som inte 

ingår enligt handlingen, så kallade B anmärkningar, men inte för de fel som är på utförandet enligt handling

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Utförandeprocessen
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga 

budgetunderlaget.

Den senaste hyresberäkningen är alltså baserad på en total byggkostnad som är 78 % över ursprunglig förkalkyl från kommunens sida.

Notera att Ängelholmslokalers budget och hyresberäkning även innefattar kostnader utöver entreprenadkostnaden (byggherrekostnad,

konsultkostnad etc.) varför det är rimligt att de överskrider budgetunderlag för endast totalentreprenadkostnad. 

Procentuell ökning av Ängelholmslokalers hyresberäkning från 2019-09-12 motsvarar cirka 4 % i jämförelse med Ängelholmslokalers 

budget från 2019-09-02.  

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholms kommun, förkalkyl 1 500 000 -

MVB anbud, takpris totalentreprenad 1 780 000 + 19 %

Ängelholmslokaler, budget 2019-09-02 2 565 000 + 71 %

Ängelholmslokaler, hyresberäkning 2019-09-12 2 670 000 + 78 %
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Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Sett till den budget som sattes för Hjorten 1 2019-09-02 ses följande som anmärkningsvärda sett till KPMGs erfarenhet av budgetunderlag i 

byggprojekt:

• Budgeterade ÄTA – kostnader om 250 000 SEK (cirka 14 % av entreprenadsumman). Detta bedöms som högt. Ängelholmslokaler har 

kommenterat att ÄTA – kostnader budgeterats högt med att ”bristfälliga befintliga handlingar att utgå ifrån innebär större risk”.

• Underlag för byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete är budgeterat till totalt 175 000 SEK för ”Projektledning, egen personal” 

och 75 000 SEK för ”Andel i central administration” vilket sammantaget uppgår till 250 000 SEK. Detta utgör cirka 10 % utav den totala 

projektkostnaden. Kostnaderna är inte specificerade eller dokumenterade närmre än ett angivet totalbelopp och bedöms som höga givet den 

begränsade omfattningen av projektet. Ängelholmslokaler har kommenterat detta med att vid budgetering/kalkyl görs en bedömning av 

tidsåtgång för egen personal och verklig tidsåtgång presenteras när slutkostnad och därmed nedlagd tid är känd. Avseende central

administration är någon fastställd procentsats mellan bolaget och kommunen ej fastslagen. Bolaget säger dock att kostnader för central 

administration beräknas enligt en av Ängelholmslokaler fastställd procentsats.

KPMG har efterfrågat en sammanställning för total kostnad för avslutat projekt av Ängelholmslokaler, men enligt ekonomichef kan total kostnad 

redovisas först när alla kostnader är framme och detta brukar ta lite tid när det är löpande räkning i och med att entreprenören måste få in alla 

kostnader först. Enligt Ängelholmslokaler förklarade budgetens variation över tid med att man har haft en diskussion med Ängelholms Kommun 

angående hur stor del som skall hyresbeläggas och diskussionen har bl.a. rört gränsdragning vad Ängelholms Kommun ska anses svara för. 

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet 

ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida. 

Ängelholmslokaler förklarade även att budget- och kostnader inte är specificerade eller dokumenterade närmre än ett angivna totalbelopp enligt 

sammanställda budget- och kostnadsunderlag ovan.

Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Kostnadseffektivitet
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Uppdragsbeställning 490 – Uppdrag från Ängelholms kommun att beställa en anpassning av vårdboende Solhaga

En anställd med befogenhet på Ängelholms kommun skickar 2017-12-19 en beställning till Ängelholmslokaler (se Beställning 490). Beställningens 

syfte är att utföra en inventering av samtliga boenden för att säkerställa omfattningen av renoveringar/ombyggnationer av dessa samt få en 

uppskattad kostnad per boende. Susann specificerar även att beställningen inte innefattar en projektering utan endast en uppskattad kostnad per 

boende. I beställningen anges det att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift.

Vidare beskrivs uppdraget inventering ska utföras i syfte att säkerställa att renovering/ombyggnation uppfyller gällande krav i BBR (Boverkets 

Byggregler) samt övriga myndighetskrav från exempelvis IVO, arbetsmiljöverket m.fl. för att krav om att få bedriva särskilt boende ska uppfyllas. 

Beställningen ligger till grund för att Ängelholms kommun planerar för nybyggnation av ett särskilt boende på Fridhem som ska stå klart 2022. 

Bifogat beställningen finns renoveringsplan för samtliga boenden. Denna ska enligt beställningen revideras enligt följande parametrar: 

• Omfattning av renovering/ombyggnation

• Kostnad per boende

• Tidplan

Inventeringen gäller totalt 12 stycken boenden, vilka syns i bilagan till beställning 490: Åsbytorp, Karlsgården, Kungshaga, Åshaga, Willan, 

Bäckagården, Solhaga, Viktoriagården, Munka Ljungbygården, Bokhöjden, Karlslund och Kvarnliden. Kostnaden ska faktureras Ängelholms 

kommun.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Beställningsprocessen
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Tillsyner av Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 

Enligt tjänsteanteckning upprättad av avdelningschef på Förebyggandeavdelningen hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2018-06-29, har  RSNV 

under senare delen av 2017 samt vår och vinter under 2018 genomfört tillsyn på samtliga vårdboenden i Ängelholms kommun. Flertalet 

återkommande brister uppmärksammades. 

Vid ett möte 2018-06-20 med RSNV, Ängelholms kommun samt Ängelholmslokaler redovisade Ängelholms kommun och Ängelholmslokaler en

tidplan för omfattande renoveringar av samtliga av kommunen och Ängelholmslokaler ägda vårdboenden. Då boendena har ett omfattande 

renoveringsbehov även av andra skäl än brandskydd planeras renoveringarna innebära att mer eller mindre bara ytterväggar, tak och stomme 

behålls. En sådan renovering medför att brandskyddet då kommer behöva uppgraderas till de nu gällande byggreglerna vilket medför en högre 

kravnivå än den som RSNV ställer vid befintliga boenden.

För att kunna genomföra sådana omfattande renoveringar kommer boendena att evakueras under den tid arbetena genomförs. Det planerar 

kommunen lösa genom att bygga ett nytt vårdboende som från början kommer att nyttjas som evakueringsboende. Enligt tidsplanen planeras det 

första vårdboendet att börja renoveras 2022 och det sista (av de äldre med brister i brandskyddet) 2023.

Ovanstående innebär att om cirka 15 år kommer samtliga kommunalt ägda vårdboenden i Ängelholm ha ett byggnadstekniskt brandskydd som är 

mycket bra. Det medför även att RSNV inte tycker det är skäligt att åtgärda samtliga brister som identifierats vid de genomförda tillsynerna. Då 

tidplanen för renoveringen sträcker sig så långt fram som 15 år är det dock inte heller skäligt att inte göra någonting alls fram till dess att 

genomföringarna är genomförda. 

Baserat på ovanstående beslutar RSNV följande:

• De boenden som kommer vara renoverade och klara inom 5 år (2023) behöver endast åtgärda enklare brister. Vilka brister som är aktuella att 

åtgärda på respektive boenden specificeras av RSNV.

• De boenden som inte ska renoveras inom 5 år ska uppfylla RSNV:s PM Brandskydd i vårdboenden-tillfälliga lösningar . De åtgärder som 

behöver vidtas enligt PM:et ska påbörjas under 2018 och senast vara vidtagna inom 5 år. RSNV rekommenderar att kommunen tar hjälp av en 

brandsakkunnig som detaljerat beskriver för varje boende vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla RSNVs krav, för att sedan 

kontrolleras och godkänns sedan av RSNV.

• Det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga boenden ska ses över och vid behov revideras. RSNV kommer vid sin tillsyn de närmsta åren 

särskilt beakta personalens rutiner i händelse av en brand på dessa boenden.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Beställningsprocessen
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Förändrad beställning i och med kravställningar från Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 

Baserat på de kravställningar som framkommit som resultat av de tillsyner RSNV har utfört av Ängelholm kommuns samtliga vårdboenden 

sammanfattar brand- och säkerhetssamordnare vid Ängelholms kommun, Ängelholm kommuns ställningstagande till avdelningschef på 

Förebyggandeavdelningen, i ett mail den 2018-08-16.

I detta skede omarbetar kommunen ordningsföljden av renoveringarna på deras äldreboenden. Detta innebär att de följer RSNVs rekommendation 

att tidigarelägga renovering av Karlsgårdens vårdboende p.g.a. hög kostnad av provisoriska brandåtgärder.

I övrigt planerar de start för renoveringsarbeten av Karlsgården, Solhaga, Åsbytorp, Kungshaga inom de fem år som RSNV har angett. 

De vårdboenden som kvarstår att utföra provisoriska brandskyddsåtgärder i enligt RSNVs översända åtgärdsplan är då Åshaga, Willans

vårdboende, Viktoriagården, Bokhöjden, Bäckkagården, Munkaljungbygården samt Solängen. Det är alltså dessa sju boenden som åtgärdas inom 

ramen för detta projekt. 

Brandskyddskonsult är i detta skede anlitad för att ta fram nödvändiga åtgärder per boende för att uppnå de krav RSNV ställt. Detta arbete planeras 

att utföras så skyndsamt det är möjligt och Ängelholms kommun ska återkoppla till RSNV för bokning av möte före handlingar är färdigställda. Detta  

för att RSNV ska kunna göra en bedömning om föreslagna åtgärder på respektive boende är tillräckliga, innan åtgärder vidtas.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Beställningsprocessen
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2019-07-05 med sammantagen totalkostnad för projektet på 

28 558 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget 

budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total projektkostnad 28 558 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 2 650 000 SEK 9,3 %

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 0 SEK 0 %

Konsultkostnad 1 000 000 SEK 3,5 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 23 125 000 SEK 81 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

800 000 SEK 2,8 %

Garanti och överlämning 700 000 SEK 2,5 %

Räntekostnader 283 000 SEK 1,0 %
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler, fördelning av totalentreprenadskostnad per boende

Projektledare för Ängelholmslokaler skickar 2019-07-05 ett mail till fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, en framtagen budgetbedömning för 

projektet daterad 2019-07-05 med sammantagen totalkostnad för totalentreprenaden (18 500 000 SEK exkl. ÄTA - kostnader) fördelad per boende. 

Nedan ses en sammanställning av kostnader:

Projektledare för Ängelholmslokaler kommenterar i mailet att uppskattningar för egen tid, konsulter, besiktningsmän etc. innefattar all tid som har 

lagts ned till datumet för budgetupprättandet.

Enligt Ängelholmslokaler har budgetunderlag ovan tagits fram genom kostnadsbedömning av de åtgärder som ska utföras på respektive boende 

och i samråd med konsulter för respektive disciplin. Kostnaderna gäller endast för de provisoriska brandskyddsåtgärderna.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

entreprenadkostnad

Total entreprenadkostnad 18 500 000 SEK 100 %

Munkaljungbygården 3 500 000 SEK 18,9 %

Åshaga 3 500 000 SEK 18,9 %

Bäckagården 3 600 000 SEK 19,5 %

Bokhöjden 1 500 000 SEK 8,1 %

Viktoriagården 3 200 000 SEK 17,3 %

Willan 500 000 SEK 2,7 %

Solängen 2 700 000 SEK 14,6 %
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ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare 2019-07-05 har man budgeterat 4 625 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör 

cirka 25 % av budgeterad entreprenadsumma om 18 500 000 SEK.

Projektledare för Ängelholmslokaler kommenterar i mailet 2019-07-05 till fastighetsstrateg vid Ängelholms kommun att man i budgetbedömningen 

har beräknat med 25 % tillägg i ÄTA – kostnader då det är många okända faktorer som kommer spela in när man väl startar ute på plats, detta kan 

vara väl tilltaget likväl som i underkant. Det kan vara kompletterande åtgärder, stopp i arbetena p.g.a. verksamheten, inget arbete under vissa tider 

under vissa dagar etc.

Projektplan

I nuläget finns ingen projektplan upprättad för projektet. Enligt Ängelholmslokaler är inte beslut eller formell någon formell beställning av 

provisoriska brandskyddsåtgärder fattats av Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter för projektering

Avtal med konsulter inom brand, ventilation och styr samt tillgänglighet finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar 

för projektet. Samtliga konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan 

upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har 

inte tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 1 000 000 SEK för konsultkostnader i projektet. 

Byggnadsbeskrivningar och A – ritningar finns även upprättade av arkitektfirman Krook & Tjäder. Ingen uppdragsbeställning eller avtal finns dock 

med Krook & Tjäder. Enligt Ängelholmslokaler är Krook & Tjäder intagna som underkonsult av Cattegatt Consult för rådgivning av seende A-frågor 

och har sedan fått uppdraget att ta fram beskrivningar.

Upphandling – Entreprenör

Ingen entreprenör är upphandlad för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat. 

Upphandling – Besiktningsmän

Inga besiktningsmän är upphandlade för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat. 

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Upphandling
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Följande avsnitt är inte relevant för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat. 

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Utförandeprocessen
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Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Då projektet inte är påbörjat finns ingen faktiskt kostnad, anbudskalkyl(er) eller liknande kostnadsuppskattningar för projektet att jämföra 

Ängelholmslokalers budget och kostnadsunderlag gentemot. 

Enligt uppgift från Ängelholmslokaler är nedlagt till dags dato, 2020-02-13, cirka 1 200 000 SEK exklusive moms för Ängelholmslokalers räkning. 

Detta innefattar såväl utredning av renovering, ombyggnation och nybyggnation av särskilda boenden för äldre samt för provisoriska 

brandskyddsåtgärder, d.v.s. både ursprungsbeställningen och tillägget med provisoriska brandskyddsåtgärder. Enligt Ängelholmslokaler daterat 

2019-07-05 uppgår byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete totalt till 1 700 000 SEK. Nedlagt till dags dato är alltså inom ramen 

för budget, men man har endast 500 000 SEK kvar att röra sig med givet att projektet påbörjas. Inkluderat i budgetposten är enligt 

Ängelholmslokaler nedlagd tid hitintills, samt bedömd tidsåtgång för projektledare, installationssamordnare, teknikavdelning och förvaltning under 

utförandet. 

KPMG frågade Ängelholmslokaler vad deras förklaring till att PEABs anbud skiljer sig väsentligt från deras budgetkalkyler och de svarade att de 

inte kan spekulera i åtgärder på andra fastigheter som de inte känner till.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Kostnadseffektivitet
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Jämförelse av Ängelholmslokalers budgetunderlag mot anbud från PEAB 

KPMG har fått ta del av ett anbud av PEAB för utförandet av en totalentreprenad innefattande brandskyddsåtgärder på ett privat boende i 

Ängelholms kommun (KVS Vejbystrand). Anbudet är daterat 2018-11-07 och totala ersättningen i anbudet uppgår till 1 001 000 SEK. Åtgärder som 

detta innefattar är i korthet:

• Nytt betongfundament och utrymningstrappa i smide, 221 375 SEK

• 2 stycken EI 30 partier med glas för avskiljning mellan korridor och samlingsrum, inklusive magnetuppställning och ”freeswing” 50 600 SEK

• Montering samt inkoppling av 36 stycken freeswing dörrstängare till lägenheter, 704 605 SEK.

• Montering av tätlist i EI 30 på övriga dörrar. Antalet dörrar är okänt, men styckpris anges till 2 500 SEK. Går det inte att använda tätlist får 

dörrbladen bytas till en styckkostnad om 5 000 SEK.

• Ny balkongdörr, 12 000 SEK.

Det kostnadsdrivande i PEABs anbud är alltså i huvudsak montering och inkoppling av freeswing dörrar till lägenheterna.

För att jämföra den budget som PEAB har presenterat ovan med budgetuppskattningar från Ängelholmslokalers sida väljs Munkaljungbygården

med en uppskattad entreprenadkostnad på 3 500 000 SEK. Nedan sammanställs de åtgärder som föreslås av brandkonsult Anton Dahlgren i ett 

Brandtekniskt yttrande daterat 2019-06-04 och som bedöms vara kostnadsbärande:

• Flertalet gemensamhetsutrymmen ska skiljas av med brandklassade partier i klass EI 30-Sa. Vissa boenderum förses med dörrstängare av 

typen freeswing, totalt 8 stycken enligt brandskiss. Enligt PEAB angett styckpris för montering och inkoppling av freeswing är 19 572 SEK styck, 

totalt cirka 160 000 SEK.

• Dörrar i utrymningsväg ska anpassas enligt av brandkonsulten angivet flervalsalternativ (trycke med vred, nödöppningsknapp eller nyckel).

• Vissa dörrar ska förses med nödöppningsknappar eller vred med kåpa, bl.a. dörrar med kodlås, totalt 4 stycken enligt brandskiss.

• Otätheter i brandcellsgräns ska tätas enligt brandskiss, 2 stycken totalt.

• Nya dörrpartier i EI30-SaC, 5 stycken totalt enligt brandskiss. Dessa förses med nya genomlysta vägledande markeringar (belysta 

utrymningsskyltar), totalt 10 stycken.

• Kanalombyggnation på vinden samt en separat brandgasfläkt för varje boendeavdelning. Enligt brandskissen att bedöma är det fyra 

boendeavdelningar totalt. Enligt teknisk beskrivning luft upprättad av Cattegatt Consult angest att 4 stycken fläktar behövs.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Kostnadseffektivitet
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Jämförelse av Ängelholmslokalers budgetunderlag mot anbud från PEAB, kommentarer

Givet den jämförelse som gjorts ovan kan KPMG konstatera att det är svårt att göra en rimlighetsbedömning av budgetunderlaget. Det är inte på 

något sätt orimligt att de direkta åtgärder som behöver tas avseende de provisoriska brandskyddsåtgärderna spiller över på andra discipliner. 

Utöver att det är svårt för KPMG att skatta kostnaderna för de åtgärder som har föreslagits av brandskyddskonsulten, särskilt då det förekommer 

flervalsalternativ i dessa, hade en adekvat jämförelse av offerten från PEAB och budgetunderlaget bland annat förutsatt en grundlig kartläggning av 

kostnadsbild för liknande insatser och ett faktiskt platsbesök. Det blir även svårt at jämföra projekten då de utgör olika verksamhetsklasser, PEABs

anbud avser ett privat boende och detta projekt avser vårdboenden.

Stickprovsanalys – Provisoriska brandskyddsåtgärder

Kostnadseffektivitet
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Kommunstyrelsen tog den 10 maj 2017 beslut om att godkänna återrapporteringen av uppdraget att komma tillrätta med akuta brister i 

Stadsbiblioteket, då genomförd utredning av Ängelholmslokaler redovisats avseende renovering av Stadsbiblioteket. Kommunstyrelsen tog vid 

samma tillfälle beslut om att ge Servicestöd i uppdrag att dels meddela Ängelholmslokaler att avvakta med upphandlingen av åtgärder tills politiskt 

beslut om Stadsbibliotekets framtid tagits och dels om att utreda var verksamheter på Stadsbiblioteket kan lokaliseras vid en evakuering. 

Servicestöd har därefter utrett var en evakuering skulle kunna ske och kommit fram till att en evakuering kan ske till fastigheten Läroverket 6 på 

Åsbogatan (gamla John Bauer). 

Frågorna gällande Stadsbiblioteket har behandlats i den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor. Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor har 

fått information om biblioteksverksamheten på Ängelholms Stadsbibliotek och genomfört studieresor gällande bibliotek- och kulturhus. Utifrån detta 

kom den politiska styrgruppen fram till att modernt och hållbart Stadsbibliotek, innehållande kultur ska skapas, utifrån framtida behov. Däremot ska 

kulturskolan hanteras separat. 

Kommunstyrelsen tog 2017-12-13 beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med berörda parter ta fram en visionsskiss för 

framtida Stadsbibliotek innehållande kultur. Visionsskissen skulle beakta:

• Att biblioteket ska innehålla en restaurang som är belägen ut mot Stortorget.

• Att biblioteket ska innehålla en scen och publikplatser för upp mot 300 personer.

• Att viss tillbyggnad ska ske.

• Ge Servicestöd:

o I uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram en ritning med tillhörande kostnadsbedömning för hur framtidens Stadsbibliotek innehållande 

kultur kan rymmas inom samma byggnad. 

o I uppdrag att göra en beställning till Ängelholmslokaler avseende en entreprenad för Stadsbiblioteket innehållande kultur.

• Att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att ta fram en ersättningslokal och att anpassa den så biblioteksverksamheten tillfälligt kan förläggas i denna.

• Kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Beställningsprocessen



108

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Under arbetet med att ta fram en visionsskiss (som skulle ligga till grund för den visionsskiss och kostnadsberäkning som en arkitekt skulle ta fram i 

senare skede) konstaterades att om en scen för 300 personer skulle inrymmas i Stadsbiblioteket behöver en ny detaljplan tas fram, vilket blir 

kostsamt och tidskrävande. Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor enas därför om att visionsskissen bör innehålla en mindre scen för upp till 

200 åhörare, vilket ryms inom befintlig byggnad och en visionsskiss för detta har därför tagits fram.

Baserat på ovan beslutar kommunstyrelsen 2018-06-13 att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

• Att godkänna den framtagna visionsskissen för Stadsbiblioteket.

• Notera att visionsskissen innehåller en hörsal för upp till 200 åhörare istället för en scen för upp till 300 åhörare.

• Ge Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån 

visionsskissen.

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-18 i enlighet med kommunstyrelsen förslag ovan. Samtidigt gavs Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en 

arkitekt för att ta fram en ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den framtagna visionsskissen (se beställning 518 på 

nästkommande sida). En arkitektritning, kostnadsbedömning och hyreskalkyl har nu tagits fram.

2019-04-17 tar Kommunstyrelsen beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

• att godkänna framtaget arkitektförslag, kostnadsbedömning och hyreskalkyl för Stadsbiblioteket. 

Kommunstyrelsen beslutar även för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arkitektförslaget, kostnadsbedömning och 

hyreskalkyl

• att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att fullfölja projektet i enlighet med visionsskissen och arkitektförslaget.

• att kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor.

2019-04-29 beslutar Kommunfullmäktige att godkänna framtaget arkitektförslag, kostnadsbedömning och hyreskalkyl för Stadsbiblioteket. 

På nästkommande sida beskrivs de två beställningarna som kommunen gör till Ängelholmslokaler baserat på de politiska beslut som tagits och 

beskrivits ovan.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Beställningsprocessen
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Uppdragsbeställning 518 – Arkitektupphandling för ritningsunderlag och kostnadsbedömning

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2018-06-25 en beställning till Ängelholmslokaler att upphandla arkitekt för framtagande av 

ritningar och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den befintliga visionsskissen. Kostnader för arkitekt och ritning belastas 

projektet och adderas till totalkostnaden för renoveringen som regleras efter slutbesked till hyra. Uppdraget innefattar framtagande av ritning, 

programhandling och kostnad för totalrenovering av biblioteket med beaktande av visionsskissen, befintlig byggnadsvolym samt hänsyn till bjälklag 

och bärande konstruktion. Ritningen och kostnad ska återremitteras för beslut till Kommunstyrelsen.

Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS 2018-06-13) och visionsskissen för det framtida Stadsbiblioteket. 

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, utökar 2019-04-04 beställning 518 ovan att även innefatta kostnaden för anpassningen av en provisorisk 

lokal i projektet. Utökningen sker via mail från fastighetsstrateg till projektledare vid ängelholmslokaler. I mailslingan framkommer det att anställd på 

Melin förvaltning 2019-02-08 har fått en kalkyl från MVB som med tillägg för arkitekt, brand och förvaltning (arbete som utförs av Melin förvatlning) 

som uppgår till 2 300 000 SEK för återställning och anpassning av biblioteksdelen. 2019-03-04 uppgår MVBs upparbetade kostnader till 1 376 000 

SEK, exklusive fakturor utställda av arkitekt, kontrollansvarig och brand som är involverade i projektet.

Uppdragsbeställning 571 – Ombyggnad och renovering av Stadsbiblioteket

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2019-07-01 en beställning till Ängelholmslokaler (se beställning 571) . I beställningen anges det 

att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift. Beställningens syfte anges som att man vill utföra ombyggnad och 

renovering av stadsbiblioteket enligt beslut tagna av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Ekonomiska förutsättningar ges i form av 

ombyggnadskostnader på 107 020 000 SEK till en maximal årshyra om 9 317 794 SEK inklusive restvärde och pausad hyra under entreprenaden. 

Uppdraget ska utföras i enlighet med visionsskissen och arkitektritningen. Kostnaden för projektet ska hyresbeläggas kommunen.

I beställningen framkommer även att kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor samt att eventuella 

avvikelser ska tas upp i samma grupp innan den genomförs, för att politikerna ska kunna ta ställning till den. Enligt Ängelholmslokaler har 

kontinuerlig återrapportering skett via protokollförda möten i form av uppstartsmöte med beställare och verksamhet, projekteringsmöten innan 

upphandling av entreprenör samt via löpande uppdatering via mail.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Beställningsprocessen



110

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Kostnadsbedömning – White Arkitekter

Kopplat till kommunens beställning av ombyggnad och renovering av Stadsbiblioteket har även ekonomiska förutsättningar getts. Underlag för 

projektets totalkostnad är framtaget av White Arkitekter. Total entreprenadkostnad uppgår enligt beräkningen till 98 000 000 SEK och total kostnad 

utöver investering i fastigheten beräknas till 9 020 000 SEK. Detta innebär att totala projektkostnaden beräknades av White Arkitekter till 107 020 

000 SEK, vilket är de ekonomiska förutsättningar Ängelholmslokaler har fått av Ängelholms kommun vid beställning av projektet. 

Preliminära hyressättningar

Man gav även från kommunens sida ekonomiska förutsättningar avseende maximal årshyra om 9 317 794 SEK. Underlag för årshyran är en 

hyreskalkyl framtagen av Ängelholms kommun. Sett till Ängelholmslokalers använda schablonprissättningar per kvadratmeter i budgetunderlag för 

2020 (med hyresberäkningar för samtliga fastigheter) kan följande avvikelser identifieras:

Enligt Ängelholmslokaler har man aldrig sett Ängelholms kommuns använda schablonprissättningar ovan. Vidare rapporterar Ängelholmslokaler att 

deras schablonprissättningar kommer från den gemensamt överenskomna hyresmodellen som har varit densamma i många år.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Förkalkyler

Kostnadskategori Ängelholms kommun 

(kr/kvm)

Ängelholmslokaler 

(kr/kvm)

Kons. Avg. El 51 110

Kons. Avg. uppvär 111 123

Kons. Avg. vatten 8 14
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har en framtagen budget för projektet daterad 2019-05-06 med samma totalkostnad som White Arkitekters kostnadsbedömning 

ovan, 107 020 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av 

Ängelholmslokaler framtaget budgetunderlag. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total projektkostnad 107 020 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 5 565 000 SEK 5,2 %

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 0 SEK 0 %

Konsultkostnad 2 539 000 SEK 2,4 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

8 770 000 SEK 8,2 %

Entreprenadkostnad 88 271 000 SEK 82,5 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

425 000 SEK 0,4%

Garanti och överlämning 750 000 SEK 0,7 %

Räntekostnader 700 000 SEK 0,7 %
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Tidplan

Framtagen för projektet finns en preliminär tidplan för projektering och upphandling, upprättad av projektledare vid Ängelholmslokaler 2019-05-02. 

Följande hållpunkter är angivna (för detaljer se preliminär tidplan):

• Besked från verksamheter vecka 20 till vecka 24 i 2019. 

• Handlingar för bygglov vecka 21 till vecka 27 i 2019. 

• Bygghandlingar vecka 33 till vecka 30 i 2019.

• FFU färdigställt och ut på remiss, vecka 41 till vecka 44, 2019.

• FFU ut på TendSign och anbudstid från vecka 45, 2019 till vecka 2, 2020.

• Kontraktsskrivning med entreprenör, vecka 5 2020.

Enligt Ängelholmslokaler har man till dags dato (2020-02-12) hållit tidplanen i sin helhet, med ändringarna att anbudstiden sträcker sig från vecka 

49, 2019 till vecka 6, 2020 med anbudsöppning måndagen den 10:e februari vecka 7. Kontraktsskrivning är planerad till V9, förutsatt att ingen 

överklagan sker samt att bygglov är beviljat. Utvärdering av anbudsgivare pågick vid detta tillfälle och uppgifter kring antal anbud ligger enligt 

uppgift under sekretess till dess att tilldelning av entreprenör sker. Se ”Upphandling” nedan avseende detaljer kring upphandlingsförfarandet.

ÄTA

I kostnadsbedömning utförd av White Arkitekter ingår ingen särskild post för ÄTA. Kopplat till den summerade kostnadsbedömning för en 

totalentreprenad har man dock gjort bedömningen att oförutsedda kostnader tillkommer med 10 %, vilket ger en kostnad på 8 164 000 SEK. Exakt 

denna summa är specificerad som ÄTA-kostnad i Ängelholmslokalers budgetbedömning. 

Verksamhetens budget

Kostnadsuppskattning för lös inredning uppgår enligt kostnadsbedömningen upprättat av White Arkitekter till 6 600 000 SEK.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Förkalkyler
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Upphandling – konsulter för projektering

Avtal med konsulter inom brand, ventilation och el finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar för projektet. Samtliga 

konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser. Avseende arkitekt i projektet finns dock 

offertunderlag från tre olika arkitektfirmor, varav White Arkitekter AB tilldelas uppdraget. Uppdraget annonserades inte utan skedde via 

direktförfrågan till samtliga arkitekter som lämnade offert. Enligt uppgift från Ängelholmslokaler har man endast gjort detta för arkitektuppdraget och 

det var arbetet för Visionsarbetet med styrgruppen, vilket sedan förlängdes att även omfatta framtagande av förfrågningsunderlag. Man har inga 

ramavtal med några konsulter som har tilldelats uppdragen. Man har inte dokumenterat eller motiverat upphandlingsformen. Endast pris har 

beaktats vid tilldelning av arkitektuppdraget.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller dokumentation från Ängelholmslokaler om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter (bortsett från 

arkitekter) valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte 

tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 2 539 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Upphandling
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Upphandling – Entreprenör

Enligt den preliminära tidplan för projektering och upphandling upprättad av projektledare Ulf Sjöstrand 2019-05-02 så sträcker sig anbudstid för 

entreprenaden från vecka 45, 2019 till vecka 2, 2020, med planerad konstraktskrivning med anbudsvinnaren vecka 5 2020. Enligt

Ängelholmslokaler har man till dags dato (2020-02-12) hållit tidplanen i sin helhet, med ändringarna att anbudstiden blev förskjutet.

Ängelholmshem har upphandlat totalentreprenad för projektet Duvan 9. Startdatum för upphandlingen var 2019-11-20 och slutdatum var 2019-04-

27, med sista anbudsdag 2020-02-07. Upphandlande organisation var Ängelholmslokaler och handläggare var projektledare vid Ängelholmslokaler 

Annonseringsdag var 2019-11-20.

Det var totalt två anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Upphandling

Anbudsgivare Kvalificerad Avtal

MVB Syd AB Ja Ja, valdes som 

avtalsleverantör

Henrik Anderssons Byggnads AB Ja Nej
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Upphandling – Entreprenör, fortsättning

Innan tilldelning av entreprenaduppdraget har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Dokumentation av detta utgör en PDF av två excelrader

(”Utvärdering 2020-02-10”). Enligt denna framgår det inte hur utvärdering har skett, men det tycks som att man tilldelat uppdraget till den 

anbudsgivare med ekonomiskt mest fördelaktiga utvärderingssumma, d.v.s. det anbud med lägst pris har tilldelats uppdraget.  Följande var 

prisnivåerna i anbuden:

Baserat på utvärdering enligt ovan beslutas att MVB Syd AB antas som leverantör. Ett tilldelningsbeslut finns dokumenterat i iBinder där det 

framkommer att tilldelningsmeddelande delgetts anbudsgivarna.

Vid dags dato (2020-03-16) har överprövningstiden gått ut men inget avtal finns sparat på TendSign eller iBinder. Enligt Ängelholmslokaler har man 

inte skrivit avtal för projektet i avvaktan på att bygglovet skall vinna laga kraft.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Upphandling

Anbudsgivare Utvärderingssumma

MVB Syd AB 60 075 000 SEK

Henrik Anderssons Byggnads AB 67 772 700 SEK



116

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS, Vent och styr samt Brand har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för 

projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. 

Avseende Tyréns uppdrag som entreprenadbesiktningsman finns utöver Ängelholmslokalers beställning även en uppdragsbekräftelse daterad 

2019-09-05. I denna framgår det att uppdragets omfattning är preciserat i samråd och inte baserats på något förfrågningsunderlag. Ersättningen 

utgörs av rörligt arvode (enligt tabell nedan) med en initial budget om 200 000 SEK. Detta är 100 000 SEK mer än vad som är specificerat i 

Ängelholmslokalers budgetbedömning från 2019-05-06 avseende byggbesiktningskostnad.

Beställning av besiktningsman för brandlarm och sprinkler är ställd till PreCendo AB 2019-08-30, med anställd som uppdragsansvarig, med ett 

angivet pris på 850 kr/timme på löpande räkning. 2019-09-30 har dock Ängelholmslokaler mottagit en uppdragsbekräftelse från PE Teknik & 

Arkitektur AB, där ersättningen uppgår till 990 kr/timme på löpande räkning. Enligt pressmeddelande daterat 2018-08-04 på Projektengagemangs 

hemsida har Projektengagemang förvärvat PreCendo AB (https://www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden/projektengagemang-forvarvar-

precendo-ab-starker-erbjudandet-inom-brand, tillgänglig 2020-02-14) 

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de som 

har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet.

Totalt har man budgeterat 425 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG 

inte fått ta del av.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Upphandling

https://www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden/projektengagemang-forvarvar-precendo-ab-starker-erbjudandet-inom-brand
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Vid analystillfället hade entreprenaden inte påbörjats, varför utförandreprocessen inte kunnat analyseras i detalj.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Utförandeprocessen
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga 

budgetunderlaget.

Enligt uppgift från Ängelholmslokaler har budget och kostnadsbedömningar oförändrat till dags dato (2020-02-12). 

Då projektet inte är påbörjat finns ingen faktiskt kostnad, anbudskalkyl(er) eller liknande kostnadsuppskattningar för projektet att jämföra 

Ängelholmslokalers budget och kostnadsunderlag gentemot. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, 

ursprunglig kalkyl

White Arkitekter 107 020 000 -

Ängelholms kommun 107 020 000 -

Ängelholmslokaler 107 020 000 -



Stickprovsanalys –
Nybyggnation av 
koncepthus



120

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Uppdragsbeställning 397 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa 48 bostäder av typ ”compact living”

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-01-12 en beställning till Ängelholmslokaler med uppdraget att beställa 48 bostäder av typ 

”compact living” för mottagandet från Migrationsverket. Beställningens syfte uppges vara att skapa bostäder för nya medborgare som anvisats till 

Ängelholms kommun av Migrationsverket. Permanenta ”compact living” bostadslösningar ska prioriteras i förhållande till tillfälliga bostadslösningar. 

Med prioriteras menas att man i första hand ska skapa fler permanenta bostadslösningar ägda av kommunkoncernen än att förhyra

paviljonglösningar av externa leverantörer. Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS 2016-12-14). 

Uppdragsbeställning 398 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa bostäder för flyktingar och ensamkommande ungdomar

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-01-16 en beställning till Ängelholmslokaler med uppdraget att beställa 80 paviljonger för 

upp till 60 stödboendeplatser för ensamkommande barn och unga och upp till 80 boendeplatser för mottagandet från Migrationsverket under 2017. 

Beställningens syfte är att skapa temporära boendeplatser för nya medborgare som anvisats till Ängelholms kommun av Migrationsverket samt 

temporära stödboendeplatser  för ensamkommande barn och unga med paviljonger. Underlaget till uppdragsbeställningen är beslut taget i 

Kommunstyrelsen 2016-12-14, samma beslut som ligger till grund för beställning 397 ovan. Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS 

2016-12-14) samt Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21 av Planeringschef Lärande och Familj. 

Uppdragsbeställning 406 – Beställning av kostnadskalkyl för två stycken koncepthus (populärnamn Perstorp 1)

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-02-01 en beställning av prisuppgift till Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus av 

typen Perstorp 1. Husen skall enligt beställningen i stomme och till användning vara lika typhusen i Perstorps kommun med miljörum och förråd, 

dock skall utförandet begränsas till ett enkelt utförande som matchar sund förvaltning. Priset skall ange total kostnad, pris för miljörum, pris för 

förråd samt markentreprenad inklusive fasta installationer. Fastighetsstrateg ställer även frågan om de två koncepthusen kan byggas för ett pris 

under 6 000 000 SEK. 

Enligt Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes av Ängelholms kommun ovan.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Beställningsprocessen
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Tjänsteutlåtande 2017-10-19

Chef Projektutveckling på Ängelholms kommun, har 2017-10-19 skrivit ett tjänsteutlåtande avseende ett förslag till etapp 2 för konceptbostäder. 

Bakgrunden till förslaget är att Huvuduppdrag Samhälle tillsammans med Lärande och familj samt servicestöd inventerat möjliga placeringar av 

konceptbostäder och paviljonger i kommunen gällande bosättning av nyanlända. Dessa förslag benämnt ”Etapp 1 – Placering av konceptbostäder 

och paviljonger” godkändes i Kommunstyrelsen den 15 mars 2017. Etapp 1 har sedan i arbetsprocessen delats upp i etapp 1a och 1b. Etapp 1a 

avser 40 konceptbostäder och 24 platser i paviljonger. I etapp 1b avser 40 konceptbostäder och 48 platser i paviljonger. Värt att nämna är att 

Magnarp, Strandgården, är slutsålt och inte kan realiseras. 16 konceptbostäder försvinner därmed utifrån beslutet. Etapp 1a är i huvudsak i 

bygglovsprocessen och kommer att genomföras under 2018.

Efterfrågan på konceptbostäder och paviljonger från verksamhetens sida har minskat under tiden sedan ovan beslut togs. Anledningen är främst ett 

utökat samarbete med Ängelholmshem men också med privata fastighetsägare. Detta har gett lägenheter i tillräcklig omfattning till nyanlända som 

anvisats till Ängelholms Kommun, dock till en relativt hög kostnad. När det gäller ensamkommande barn så har inflödet till Sverige minskat och 

därmed finns ej behovet av fler paviljonger i dagsläget.

Slutsatsen efter samtal i Styrgruppen för flyktingfrågan är ett förslag som handlar om att Ängelholms kommun bör ha ett nytt och långsiktigt 

förhållningssätt gällande frågorna om bosättning av nyanlända och samtidigt vidga målgruppen till att bygga för alla behov i samhället. Ett behov 

som troligen finns är att bygga billiga lägenheter i olika storlekar, gärna i kransorterna men också centralt i Ängelholms tätort. Förslaget är att 

Ängelholms kommun ändrar inriktning för etapp 2 och tillsammans med Ängelholmshem inventerar kommunen för att finna lämpliga platser att 

uppföra billiga flerbostadshus med rimlig standard. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Beställningsprocessen
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Baserat på Tjänsteutlåtande 2017-10-19 på föregående sida beslutar Kommunstyrelsen att:

Kommunstyrelsen beslutar: 

• att fortsätta verkställandet av etapp 1a 

• att pausa verkställandet av etapp 1b 

• att ändra inriktning för etapp 2 från konceptbostäder för nyanlända till att gälla alla möjliga målgrupper i samhället 

• att ändra inriktning för etapp 2 från koncepthus av villakaraktär till flerbostadshus innehållande billiga lägenheter i olika storlekar 

• att ge huvuduppdrag Samhälle tillsammans med huvuduppdrag Lärande och familj samt Servicestöd i uppdrag att inventera och föreslå lämpliga 

placeringar av flerbostadshus 

• att ge huvuduppdrag Samhälle tillsammans med huvuduppdrag Lärande och familj samt Servicestöd i uppdrag att ta fram genomförbara 

projektupplägg ihop med Ängelholmshem 

Enligt Ängelholmslokaler har man inte fått några andra beställningar från kommunen än de som beskrivs ovan. När beställningen korrigeras för att 

omfatta totalt 10 stycken koncepthus med fyra lägenheter i varje hus (totalt 40 lägenheter, och inte 48 bostäder som anges i beställning 397) 

framkommer inte i det underlag som KPMG fått ta del av och Ängelholmslokaler kan inte svara på detta.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Beställningsprocessen
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Budgetunderlag – Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2018-03-21 med sammantagen totalkostnad för projektet på 

56 075 000 SEK. Man har även budgeterat för att erhålla bidrag om 7 420 000 SEK. Det framkommer i underlaget att bidrag ej är sökt eller beviljat 

ännu. Givet att man beviljas bidrag uppgår totalkostnaden till 48 655 000 SEK för projektet. För mer detaljerad specificering av kostnader per 

budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad
Andel av total 

projektkostnad

Total kostnad 56 075 000 SEK 100 %

Total kostnad efter bidrag 48 655 000 SEK 86,8 %

Byggherrekostnad 9 700 000 SEK 17,3%

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 2 200 000 SEK 3,9 %

Konsultkostnad 725 000 SEK 1,3 %

Vakans och 

omflyttningskostnad
0 SEK 0%

Entreprenadkostnad 41 845 000 SEK 74,6 %

Kontroll och 

besiktningskostnad
605 000 SEK 1,1 %

Garanti och överlämning 1 000 000 SEK 1,8 %

Räntekostnader 0 SEK 0 %
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Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun

När KPMG frågade Ängelholmslokaler om det finns några ekonomiska förutsättningar givna från Ängelholms kommun sida svarade de att detta inte 

finns givet den information de har fått. Ängelholms kommun beställde dock formellt en prisuppgift av Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus 

av typen Perstorp 1. Enligt Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes.

Preliminära hyressättningar

Enligt uppgift från Ängelholmslokaler styrs hyressättningen av investeringsstödet från Boverket. Detta var tidigare 4940 kr/månad men under 2019 

är det av Boverket höjt till 5306 kr/mån vilket också är överenskommet med Hyresgästföreningen. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Förkalkyler
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Tidplan

En övergripande tidplan upprättad av MVB (totalentreprenör för projektet) finns för byggprojekt av koncepthus på följande fastigheter:

• Fridhem 5:66, ett koncepthus 

• Strövelstorp 5:164, ett koncepthus

• Strövelstorp 5:165, ett koncepthus

• Strövelstorp 5:166, två koncepthus

• Söndrebalj 7:2, två koncepthus

• Össjö 26:147, två koncepthus

• Hjärnarp 1:39, ett koncepthus

Projekttiden löper enligt tidplanen från 2018-10-08 till 2020-02-20. 

ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokaler har man budgeterat för 5 200 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka 14,2 % av 

entreprenadsumman om 36 645 000 SEK.

Avtalad total ÄTA - kostnad  uppgår till 2 227 538 SEK enligt ÄTA sammanställning. Denna är godkänd 2020-01-22 av Ängelholmslokaler. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter för projektering

Inga avtal med konsulter finns för projektering i iBinder. Vid det första projekteringsmöten innan upphandling av entreprenör (2017-05-10) deltar en 

medarbetare från Ängelholsmslokaler (nu före detta anställd) samt Sweco inom samtliga discipliner. Enligt Ängelholmslokaler har Sweco utfört all 

förprojektering. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan 

upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats. Totalt har man 

budgeterat 725 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

Upphandling – Entreprenör

Enligt filen ”Utvärdering_Anbudsgivare” upprättad 2017-11-28 var det sex anbudsgivare för projektet: C4 hus, Leeman, MVB, PEAB, Gudmunsson

och Viremida. Det framkommer inte vem som tilldelats projektet i filen. MVB uppfyller dock enligt krav enligt AFB.52 och hade offererat lägst 

entreprenadsumma på 36 645 000 SEK. 

2017-11-24 finns undertecknat anbud med MVB Syd AB med total entreprenadsumma på 36 645 000 SEK exklusive mervärdesskatt till fast pris. 

2018-03-18 finns ett kontrakt skrivet för Koncepthus Perstorp 1 med Ängelholmslokaler som beställare och MVB Syd AB som totalentreprenör. 

Enligt kontraktet ska entreprenaden i dess helhet vara färdigställd enligt övergripande tidplan och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-02-28.

Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för projektering ovan. Även dessa 

tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har 

besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte 

tillfrågats. Totalt har man budgeterat 605 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet 

har KPMG inte fått ta del av.
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Ekonomimöten

Totalt två ekonomimöten finns dokumenterat under projektets gång, det första vid 2019-03-08 och det sista vid 2019-07-11. Ytterligare ett möte 

hölls mellan dessa två möten, mellan projektledare vid Ängelholmslokaler och projektledare vid MVB där kostnader för ÄTA – punkter 1 – 33 i 

totalentreprenörens ÄTA – lista har fattats, vilket även behandlat timpris för MVBs personal. 

Vid Ekonomimöten innefattar i huvudsak en ÄTA – genomgång mellan Ängelholmslokalers projektledare, totalentreprenören och biträdande 

projektledare från Sweco. 

Behovet av ekonomimöten enligt ovan har påtalats av projektledare vid Ängelholmslokaler och har under byggmöten noterats under den på 

byggmöten återkommande punkten ”ekonomi”. Det första ekonomimötet inbokas under byggmöte 6.

Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör MVB hålls även projekteringsmöten, totalt sju stycken, under perioden 2018-03-28 till 2018-09-05. Vid mötena 

deltar representanter från byggherren Ängelholmslokaler, totalentreprenören MVB och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin. 

Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 15 dokumenterade byggmöten. Projektledare från Ängelholmslokaler 

närvarar vid byggmöten under perioden 2019-10-19 till 2019-12-03. På byggmöten avhandlas tekniska frågor inom respektive disciplin. 

Representanter från totalentreprenören och underentreprenörer närvarar även vid mötena. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om 

ekonomi. På denna punkt hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet samt betalningsplanen framtagen av MVB . 

Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i samtliga 

byggmötesprotokoll.

Prognos, ekonomi

KPMG har fått ta del av en prognos för uppföljning av projektekonomin daterad 2018-04-09. I detta skede har produktionen inte påbörjats och 

endast projekterings-, och byggherrekostnader har man gjort uppföljning på. Budgeterade kostnader hålls utan problem i detta skede. 
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Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Tre stycken kvalitetskontroller är utförda och dokumenterade under projektet. Samtliga är utförda 2019-01-22 på Strövelstorp 5:164, Strövelstorp 

5:165 och Helsingborgsvägen. Kontroller är utförda av Svedberga Brygga AB, kontrollansvarig enligt PBL. Närvarande vid kontrollerna är 

projektledare från Ängelholmslokaler och projektledare från MVB. Vid platsbesöket genomförs en avstämning av egenkontroller för projektet samt 

en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Sammanfattningsvis flyter byggnadsarbeten på bra med noteringen att 

egenkontrollerna ska uppdateras till nästa platsbesök 2019-02-26.

Vid nästkommande kvalitetskontroller av samma byggarbetsplatser 2019-02-26 kontrolleras samma byggarbetsplatser, samt Strövelstorp 5:166. 

Mindre avvikelser noteras, men sammanfattningsmässigt ”flyter byggnadsarbetena på bra” vid samtliga platsbesök enligt kontrollansvarige. 

Enligt uppgifter från Ängelholmslokaler är kvalitetskontroller enligt ovan även gjorda på de fastigheter som är färdigställda.

Kontrollplaner finns upprättade av kontrollansvarig för samtliga byggarbetsplatser. 

Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Denna verkar vara preliminär då en stor del av nödvändiga uppgifter inte är angivna (exempelvis 

saknas angivna skyddsombud).

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Egenkontroller finns upprättat för 

projekteringsunderlag, förfrågningsunderlag och produktion. Egenkontrollsdokument som är ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns. Vissa 

avvikelser finns, vilket noterats vid kvalitetskontroller ovan. 
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Intervju med entreprenör angående utförandeprocessen

Koncepthusen skulle stå klara första kvartalet 2020 och entreprenören föreslog till Ängelholmslokaler att de kunde leverera husen efterhand som de 

blev klara. Enligt entreprenören levererades husen och slutbesiktigades långt innan avtalat leveransdatum. Det upptäcktes brister vid 

slutbesiktningen som entreprenören skulle åtgärda. När brister hade åtgärdats kallar Ängelholmslokaler in besiktningsmän igen för att kontrollera 

åtgärderna. Det kunde handla om småsaker som t.ex. glipor i golvlister men Ängelholmslokaler kallar in samtliga besiktningsmän (el, ventilation 

etc.) oavsett vad bristerna består av för att sedan besiktiga själva och debiterar 999 SEK per timme för detta. Under pågående avtalstid skickar 

projekledare mail till VD hos entreprenören där han hotar med vite om inte bristerna åtgärdas i tid, och detta under pågående garantitid. Räkningen 

för besiktningarna skickas till entreprenören. Entreprenören kommenterar även att anledningen  till att koncepthusen kostar drygt 1 MSEK mer än 

de i Perstorp beror på att det inte är identiska hus. De i Perstorp har t.ex. direktverkande el som uppvärmning vilket är billigt att installera men 

dyrare i drift. De är också byggda med färdiga betongelement, men det ville man inte ha i Ängelholmshems bestånd. Där ville de ha murade väggar 

vilket är betydligt dyrare och mer tidskrävande. Överlag var det mer att installationer i husen i Ängelholm än i Perstorp. 
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Slutbesiktning

En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan den 2020-02-10 konstatera att det finns protokoll från slutbesiktning och 

efterbesiktning för följande fastigheter:

Slutbesiktningar enligt ovan har skett enligt huvudtidplan framtagen av MVB (se sida Förkalkyler ovan) med mindre avvikelser. Slutbesiktningar 

inom luft, rör, styr, bygg, el och mark har utförts och vid samtliga besiktningstillfällen fall har fel uppmärksammats.  En efterbesiktning har då bokats 

in för samtliga entreprenader. Vid Strövelstorp 5:164, 5:165 och 5:166 noterades fortfarande ett antal fel vid efterbesiktningen. Entreprenaderna 

godkändes dock vid efterbesiktningsdatum enligt ovan givet att fel var åtgärdade vid ett av parterna överenskommet datum. 

KPMG har inte fått ta del av underlag för slutbesiktningar för Söndrebalj 7:2 (skulle slutbesiktigas enligt plan den 2020-01-10) och Hjärnarp 1:39 

(denna skulle enligt plan besiktigas 2020-02-07). Enligt uppgifter från Ängelholmslokaler är Söndrebalj 7:2 numera avstyckad och heter 7:130 och 

7:131 och samtliga tre av dessa fastigheter besiktades enligt Ängelholmslokaler 2020-02-14 med efterbesiktning sam överlämning till Kundservice 

inplanerad till 2020-02-28.
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Fastighet Slutbesiktningsdatum, enligt 

plan

Slutbesiktningsdatum, 

faktiskt utfall

Efterbesiktningsdatum

Ängelholm 5:66 2019-04-12 2019-04-16 2019-05-18

Strövelstorp 5:164 2019-07-05 2019-08-12 2019-08-23

Strövelstorp 5:165 2019-08-09 2019-08-12 2019-08-23

Strövelstorp 5:166 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-07

Össjö 26:147 2019-12-06 2019-12-06 2020-01-22

Söndrebalj 7:2 2020-02-07 2020-02-14 2020-02-28

Hjärnarp 1:39 2020-02-07 2020-02-14 2020-02-28
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det 

ursprungliga förkalkylen.

Notera att Ängelholmslokalers budget och beräknad slutkostnad är exklusive investeringsstöd samt även innefattar kostnader utöver 

entreprenadkostnaden (byggherrekostnad, konsultkostnad etc.), varför det är rimligt att de överskrider totalentreprenadspris angett av MVB Syd. 

Procentuell avvikelse gentemot totalentreprenadssumman presenteras inte av denna anledning. 

Procentuell ökning av Ängelholmslokalers beräknad slutkostnad 2020-02-12 motsvarar cirka 9 % i jämförelse med Ängelholmslokalers budget från 

2018-03-21. Ängelholmslokaler kommenterar detta med att budgeten på 56 075 000 är exklusive moms och bidrag och att prognosen på 61 MSEK 

troligen är med avdrag för bidrag och sedan inkl. moms då det inte får göra momsen inte är avdragsgill på bostäder. Bidraget har sedan ökat från 

7 420 000 till 8 120 000 SEK förutsatt att fullt bidrag erhålls för samtliga hus. 

I Helsingsborgs Dagblad 2019-12-09 kan man utläsa att Ängelholmshem är ny ägare till huset på Flintvägen 15A i Ängelholm och att säljaren är 

Ängelholmslokaler. Enligt uppgift gjordes ägarbytet i november 2019 och priset blev 4 125 000 SEK. Detta är väsentligt lägre än ursprunglig budget 

per koncepthus (cirka 5,6 MSEK enligt ovan) samt beräknad slutkostnad (cirka 6,1 MSEK enligt ovan), även efter avdrag för investeringsstöd från 

Boverket som utbetalt från Länsstyrelsen till dags dato uppgår till 8 120 000 SEK. Priset vid ägarbytet mellan Ängelholmslokaler och 

Ängelholmshem per koncepthus tycks alltså vara väsentligt lägre än fakturerad kostnad gentemot Ängelholms kommun som enligt uppgift uppgick 

till cirka 5,6 MSEK. När KPMG frågade Ängelholmslokar om hur mellanskillnaden på cirka 1,4 MSEK förklaras svarade de att inte vet var 

dagspressen har fått sina siffror ifrån, att man inte vet vad för offentliga underlag man hänvisar till samt när de är daterade.

Ängelholmslokaler uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet.
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Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

MVB Syd anbud, totalentreprenad 36 645 000 SEK -

Ängelholmslokaler, budget 2018-03-21 56 075 000 SEK -

Ängelholmslokaler, beräknad slutkostnad, 

2020-02-12 

61 000 000 SEK + 9 %
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Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Sett till den budget som sattes för Koncepthusen 2018-03-21 ses följande som anmärkningsvärda sett till KPMGs erfarenhet av budgetunderlag i 

byggprojekt:

• Budgeterade ÄTA – kostnader om 5 200 000 SEK (cirka 14,2 % av entreprenadsumman). Detta bedöms som högt givet att det är ett 

nybyggnadsprojekt som byggs efter färdiga ritningar som erhållits av Perstorps kommun. När KPMG frågade Ängelholmslokaler om detta 

svarade de att detta är en felaktighet då man tagit 10% på projektkostnaden istället för entreprenadkostnaden. Sådana misstag har stor bäring 

på budgeten.

• Underlag för byggherrekostnader uppgår till 17 % av hela projektets budget, totalt 9 700 000 SEK. I denna är den största kostnaden 3 200 00 

SEK för ”Köpeskilling mark” som enligt Ängelholmslokalers noteringar i budgetunderlaget är en ”grov bedömning – 8 tomter á 400 kkr/tomt”. Vid 

genomgång av köpekontrakt av samtliga 8 tomter uppgår snittkostnaden per tomt som Ängelholmslokaler har köpt av Ängelholms kommun till 

349 125 SEK (se köpekontrakt). Man har alltså budgeterat för drygt 50 000 SEK högre kostnad per tomt, med en total överestimerad kostnad om 

407 000 SEK. Den näst största kostnaden sett till byggherrekostnader utgörs av ”Andel i central administration”. Denna uppgår till 3 000 000 

SEK och enligt Ängelholmslokalers noteringar i budgetunderlaget är beloppet angivet ”Enligt” ekonomichef vid Ängelholmslokaer. När KPMG 

frågade Ängelholmslokaler hur man beräknat kostnaden för central administration svarar de att det var en uppskattning. Kostnaderna är inte 

specificerade eller dokumenterade närmre än beskriven ovan och bedöms som höga.

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet 

ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida.
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Utförda avhjälpande åtgärder inom fastigheten Sockerbruket 11 

Beskrivet förfarande nedan ägde rum innan projektbeställning, varför det presenteras i detta avsnitt innan kartläggning av beställningsprocessen.

KPMG har fått ta del av en ”second opinion” på utförda arbeten som syftat till att utreda och åtgärda markföroreningar inom fastigheten, men även 

föroreningar kopplade till tidigare byggnader på fastigheten Sockerbruket 11. Rapporten är utförd av AFRY 2020-02-07 och syftet med second 

opinion är att klargöra huruvida de senaste saneringsinsatserna var onödiga. Handlingarna som AFRY har tagit del av sträcker sig från 2010-04-04 

till 2017-02-01 och dessas kan grovt delas in i två delar baserat på utförandetider: år 2010-2012 samt år 2015 – 2017. Nedan ses de slutsatser som 

AFRY presenterar i sin rapport:

” Vid undersökningarna år 2010 – 2012 konstaterades att föroreningar kvarlämnats. En riskbedömning gjordes, med bedömningen att det inte 

föreligger några oacceptabla risker med kvarlämnad förorening och även platsspecifika riktvärden för de dimensionerande parametrarna räknades 

fram. Inga ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga avseende föroreningar och detta godkändes av tillsynsmyndigheten.

Vid undersökningar och saneringar år 2016 – 2017 har de tidigare bedömningarna inte beaktats och saneringarna har fortsatt ner till KM. Det finns 

inte i materialet information som förklarar varför detta utförts eller varför den platsspecifika bedömningen förkastats. I den meningen har 

saneringarna år 2015-2017 varit delvis onödiga, då åtgärdsmålen kan anses ha satts onödigt lågt jämfört med tidigare bedömning. Omfattningen 

uppskattas till onödig sanering av 11 rutor. Detta innebär samtidigt att volymen av 11 rutor också har ersatts med nya massor.

Dock har de utförda arbetena även andra syften. Massor från ett förorenat område måste klassificeras för korrekt hantering utifrån att det är ett 

avfall enligt avfallsförordningen. Utförda undersökningar har således åtminstone delvis varit nödvändiga i ett masshanteringssyfte, om massorna i 

alla fall måste schaktas inom planerade entreprenader. Omfattningen av en undersökning kan preciseras utifrån planerade schaktarbeten. Denna 

finns i underlaget ingen information om varför en sådan bedömning inte gjorts.

Det anges att massor med halter under MRR bör återanvändas. Det finns ingen motivering till detta även om det förefaller som ett lämpligt förslag. 

Dock framgår inte varför massor med halter under åtgärdsmålet inte föreslås kunna återanvändas? Detta bör anses vara både kostnadseffektivt 

och utan oacceptabla miljö- eller hälsorisker. Tvärtom finns en miljövinst i minskade transporter och minskad användning av nytt material.

Vad gäller de installationer som påträffades under marknivå så var troligen även denna entreprenad nödvändig och/eller lämplig inför kommande 

byggnationer. Viss sanering kan ha varit nödvändig i samband med rivningarna, om de även innebar schaktning av jordmassor, men det är svårt att 

bedöma en sådan omfattning i efterhand.

En generell notering angående det genomlästa materialet är att det saknas formella handlingar i form av anmälningar enligt §28 om 

avhjälpandeåtgärder. Det saknas också motivering till val av åtgärdsmål, men även i vissa fall tydliga syften med undersökningar.”
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KPMGs kommentarer avseende avhjälpande åtgärder inom fastigheten Sockerbruket 11

Ängelholms kommun ägde ursprungligen fastigheten Sockerbruket 11 och i kommunens regi genomförde man under 2010 – 2012 undersökningar 

avseende markföroreningar samt rivnings- och saneringsarbeten. Som nämns ovan konstaterades under detta arbete att föroreningar kvarlämnats 

och en riskbedömning utfördes. Slutsatsen från denna var att det inte föreligger några oacceptabla risker med kvarlämnad föroreningar, att inga 

ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga avseende föroreningar och detta godkändes av tillsynsmyndigheten. 

Givet detta är KPMGs bedömning att om man efter detta av någon anledning omprövar riskbedömningen som godkändes av tillsynsmyndigheten 

bör detta rimligtvis tydligt motiveras och dokumenteras. Om man dessutom landar i slutsatsen att ytterligare saneringsarbeten ska utföras bör syftet 

med denna insats specificeras och man bör tydliggöra varför den tidigare genomförda riskbedömningen och platsspecifika bedömningen förkastas. 

Enligt Ängelholmslokaler finns inte någon dokumentation avseende omprövning av riskbedömning och varför denna förkastades eller syftet med 

ytterligare saneringsarbete.

Ängelholmshem valde dock att i egen regi, utan involvering och beslut av kommunen utreda fastigheten avseende markföroreningar för att sedan 

utföra ytterligare saneringsarbeten. Enligt AFRYs rapport har dock det utförda arbetena visat sig ha varit delvis nödvändiga i masshanteringssyfte 

och vid rivning av installationer undermarknivå som påträffades. Dock uppskattas det av AFRY till att 11 rutor i entreprenaden har sanerats i 

onödan, vilket då även inkluderar onödig ersättning av massa i dessa rutor.

KPMG frågade Ängelholmshem varför inte kommunen involverades i beslutsfattande avseende utredning och saneringsarbete på deras mark. 

Ängelholmshem svarade att de inte vet, men att kommunen dock har varit medvetna om saneringen vilket även framgår av att det tas upp i 

köpekontraktet. Man har inte vad det vet motsatt sig detta.

KPMG kan även konstatera att när det faktiska byggprojektet påbörjas 2018 tillkommer ÄTA – arbeten avseende sanering på fastigheten. 

Ängelholmshem kommenterar detta med att delar av markytan undantogs medvetet (hundrastgården) då denna nyttjades av invånarna. Även 

marken mot Bowlinghallen och de verksamheter som finns där sköts upp för att i största möjliga mån minska störningar för verksamheterna så 

länge som möjligt.
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Uppdragsbeställning 334 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa flerbostadshus

Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2016-06-21 en beställning till Ängelholmshem med uppdraget att beställa 6+6  

bostadslägenheter i gruppboendeform på kvarteret Saftstationen. I uppdragsbeskrivningen framgår att Kommunstyrelsen har beslutat (i 

sammanträdesprotokoll daterat 2016-06-15) att uppdra åt fastighetsstrategen lämna beställning till Ängelholmshem enligt ovan. 

Sammanträdesprotokollet är bifogat beställningsskrivelsen. Beställningen utgör en beställning av prisuppgift för att ge beställaren ett budgetpris 

med tillhörande kalkyl samt en beställning av projekt.

Enligt Ängelholmshem har beställningen från kommunen ovan med underlag i form av politiska beslut beaktats vid byggnation av 

Safstationen 4. Ängelholmshem meddelar att de 2019-10-16 har översänt årshyra för byggnad som färdigställs 2021 på 1 039 000 SEK och en 

årshyra på 1 155 000 SEK för den byggnad som färdigställs 2022. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Beställningsprocessen
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Budgetunderlag – Ängelholmshem

Ängelholmshem har en budgetbedömning framtagen av ”Losell”, antagligen  J. Losell Projektledning AB, för projektet daterad 2016-12-28 med 

sammantagen totalkostnad för projektet på 516 905 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas 

till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag.  Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total kostnad 516 905 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 12 080 000 SEK 2,3 %

Platsomkostnad 1 000 000 SEK 0,2 %

Anslutningsavgifter 2 100 000 SEK 0,4 %

Konsultkostnad 1 150 000 SEK 0,2 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 495 000 000 SEK 95,8 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

3 075 000 SEK 0,6%

Räntekostnad 2 500 000 SEK 0,5 %
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Budgetunderlag – Ängelholmshem

Ängelholmshem har en senare budgetbedömning framtagen av projektledare Ängelholmshem, för projektet daterad 

2018-09-27 med sammantagen totalkostnad för projektet på 516 905 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt 

nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total kostnad 814 999 164 SEK 100 %

Byggherrekostnad 100 286 664 SEK 12,31 %

Platsomkostnad 1 000 000 SEK 0,12 %

Anslutningsavgifter 5 325 000 SEK 0,65 %

Konsultkostnad 1 214 000 SEK 0,15 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 547 000 000 SEK 67,12 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

3 600 000 SEK 0,44%

Moms 141 573 500 SEK 17,37 %

Räntekostnad 15 000 000 SEK 1,84 %
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Avgående kostnader 2018-08-27 

I samma budgetunderlag framtagen av projektledare från Ängelholmshem 2018-09-27 finns en bedömning av avgående kostnader, d.v.s. vad som 

ska faktureras kommun avseende ”sanering” och ”gata” i projektet. Totalt avgående kostnader från projektet uppgår till 32 899 539 SEK.

2019-05-23 finns även en av ÄB Ängelholmshem framtagen redovisning av kostnader för sanering av mark. I denna framkommer det att total 

kostnad t.o.m. 2019-05-23 uppgår till 21 852 408 SEK, en ökning med cirka 11 % mot budgeterad kostnad enligt ovan. Kostnadsökningen tillskrivs 

dock till stor del tre ÄTA – arbeten (ÄTA 18, 20 och 65) på totalt 2 134 135 SEK och bör därför falla under ÄTA – kostnader för projektet. KPMG har 

dock inte tillgängliggjorts dokumentation för att utreda detta. ÄTA – arbetena ovan är utförda under MTAs totalentreprenad och ingår inte i 

saneringsarbete som utfördes av Areco Contractor AB under 2015 – 2017. 

Förfarande kring saneringsarbetet analyseras särskilt i ”Analys”-avsnittet i huvudrapporten.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad

Total kostnad 19 699 539 SEK

Miljökonsult 483 582 SEK

Markbesiktning 10 200 SEK

Geoteknisk konsult 84 556 SEK

Saneringsentreprenad 14 347 191 SEK

Moms 0 SEK

Egen personal sanering 547 000 000 SEK

Sanering

Kostnadsställe Kostnad

Total kostnad 13 200 000 SEK

Produktion/projektering 10 000 000 SEK

Moms 2 500 000 SEK

Egen personal gata 700 000 SEK

Gata
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Avgående kostnader 2018-08-27, Gata 

KPMG efterfrågade kompletterande information av Ängelholmshem avseende det markarbete (”Gata” kallat i avgående kostnader på föregående 

sida). Ängelholmshem förklarade att kostnaderna är beräknade kostnader av arbeten på kvartersgatan mellan två kvarter inom ramen för projektet. 

Vidare rapporterar de att summan om 10 MSEK inte är baserad på någon form av fakta då de inte hade någon aning om hur kommunen ville att 

gatan skulle se ut och at summan avser totalproduktionskostnad inklusive de material som kommunen skulle tänkas välja. 

En tidigare kommunanställd bedömde Ängelholmshems kostnadsbedömning som mycket högt och angav att det snarare bör handla om cirka 3 

MSEK. Ängelholmshem förklarar att kostnaden inte längre är aktuell, att de nu har tagit det av kommunens uppdaterade gestaltningsprincip samt 

har haft möten med ansvariga hos kommunen. Vidare meddelade Ängelholmshem att en ny produktionskostnad kommer att presenteras inom kort 

och med de val som finns i nuläget skulle produktionskostnaden landa betydligt under budgeterad kostnad. Nytt kostnadsunderlag kommer enligt 

Ängelholmshem baseras på av entreprenörer presenterade kostnader för projektering och produktion (vilka de redovisar vidare i sin helhet) samt på 

uppskattad tid för personal att delta i möten etc. samt del av centraladministration.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler
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Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har inte gjort någon kostnadsbedömning av projektet initialt. Istället utgör kommunens beställning av projektet en beställning 

av prisuppgift för att ge beställaren ett budgetpris med tillhörande kalkyl samt en faktiskt beställning av projekt. Enligt Ängelholmshem har de 2019-

10-16 har översänt årshyra för byggnad som färdigställs 2021 på 1 039 000 SEK och en årshyra på 1 155 000 SEK för den byggnad som 

färdigställs 2022. Detta är alltså cirka 4 månader efter beställningen är lagd av kommunen.

Tidplaner

En huvudtidplan upprättad av MTA (totalentreprenör för projektet) finns för projektet. Projektetablering var planering till november 2018 (v.46) med 

inplanerad besiktning i mars 2021. Projekteringstidplaner och produktionstidplaner finns även upprättade av MTA.

ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader för totalt 65 000 000 

SEK. Detta utgör cirka 15,3% av totalentreprenadsumman om 425 000 000 SEK. Renodlade ÄTA – kostnader utgör i budgeten 50 000 000 SEK 

vilket motsvarar cirka 11,8 % av totalentreprenadsumman. Oförutsedda kostnader är enligt Ängelholmshem beräknade på erfarenhet från liknande 

projekt.

I budgetunderlaget anges att ÄTA kostnader är inklusive beställd ÄTA för utökat antal lägenheter. Denna utökning motsvarar 10 stycken 

tvårumslägenheter, totalt 530 m², och kostnaden uppgick till 11 625 000 SEK exklusive moms.

Man har även inom ramen för entreprenadkostnaden budgeterat för indexkostnader. Dessa är enligt uppgifter från Ängelholmshem beräknade 

enligt Entreprenadindex litt. 122 (husbyggnadsentreprenader, flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av prefabricerade 

betongelement) med basmånad juli 2017. 

Ängelholmshem meddelar att beräknad prognos i nuläget (2020-03-12) är 40 MSEK exklusive moms. 

Sockerbruket – köpekontrakt mark

Köpeskilling i kontraktet uppgår till cirka 85 MSEK. I bilaga 2 till köpekontraktet (värdeutlåtande) uppgår marknadsvärdet till 118 MSEK. 

Värdeutlåtandet tycks dessutom vara baserat på en större BTA än köpeskilling i kontraktet. KPMG frågade Ängelholmslokaler om hur det kommer 

sig, och de svarade att de inte vet då de inte tagit fram köpekontraktet.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter för projektering

Inga avtal med konsulter (utöver beställningsskrivelse med fuktsakkunnig, Tyréns AB) finns för projektering i iBinder. Vid det första 

projekteringsmöten efter upphandling av entreprenör (2018-05-29) deltar projektledare från Ängelholmshem, MTA i egenskap av totalentreprenör 

samt konsulter inom samtliga discipliner. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har konsulter valts utan 

upphandling och annonsering, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Upphandling
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Upphandling – Entreprenör

2016-12-14 har man fått ett anbud av MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB (dokument Anbud Saftstationen 4.1) för att utföra en totalentreprenad 

innefattande nyproduktion av flerbostadshus på Saftstationen 4. Total anbudssumma uppgår till 436 982 500 SEK. I anbudsunderlaget framkommer 

det att anbudsgivaren ska fylla i information om ”tävlingsbidraget”. 

Ängelholmshem förklarar ”tävlingen” med att prövning av anbudsgivare har skett i två steg: 

• Selektering (steg 1), att anbudsgivare uppfyller ställda krav enligt AF-del. 

• Anbudsgivning (steg 2), i vilket ny anbudsinbjudan skickar ut till de anbudsgivare som gått vidare från steg 1. Anbudsgivare ska ta fram underlag 

i form av ritning och beskrivning. En jury utser därefter det förslag som uppfyller kraven bäst till vinnare.

Övergripande förklarar Ängelholmshem att entreprenörsuppdraget har annonserats via TendSign som en tävling där vinnare har utsetts av en jury. 

Fyra aktörer lämnade anbud vara samtliga gick vidare efter prekvalificering enligt steg 1 ovan. Därefter lämnade två stycken anbud i steg 2.

I filen ”Sammanställning utvärdering” daterad 2017-01-11 framkommer det att det var två anbudsgivare som jämfördes i projektet. Anbudsgivarna 

har skickat in tävlingsförslag som namngetts till ”Nya mönster” respektive ”Prismor i bruk”. I sammanställningen framkommer det inte vem som är 

anbudsgivare. Tävlingsförslaget ”Nya mönster” finns dock dokumenterat och detta är MTAs bidrag. Enligt Ängelholmshem var ”Prismor i bruk 

Peabs bidrag.

2017-09-08 finns ett kontrakt skrivet för Saftstationen 4 med Ängelholmshem som beställare (undertecknad av före detta VD Ängelholmshem) och 

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB som totalentreprenör. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Upphandling
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Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, hiss, el, VS, ventilation, styr, mark och brand har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter 

för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning (enligt tidigare lämnad offert). KPMG har inte fått se de 

offerter som beställningsskrivelsen refererar till.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har 

besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte 

tillfrågats. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Upphandling
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Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör MTA hålls även projekteringsmöten, totalt 16 stycken, under perioden 2011-11-27 till 2018-10-23. Vid mötena 

deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören MTA och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin. 

Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom två typer av byggmöten, ett där representanter från Ängelholmshem samt MTAs platschef och/eller ombud 

närvarar och ett där MTA och relevanta underentreprenörer närvarar.

För projektet finns 19 dokumenterade byggmöten mellan Ängelholmshem och MTA. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På 

denna punkt hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet, samt betalningsplanen framtagen av MTA.

Det finns även 18 dokumenterade byggmöten mellan MTA och deras underentreprenörer. 

Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om.

Samordningsmöten

Samordning mellan totalentreprenören MTA och för mötet relevanta discipliner under projekttid sker i form av samordningsmöten. Total finns cirka 

50 stycken dokumenterade under perioden 2019-01-25 till 2020-03-02. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Utförandeprocessen



146

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

11 stycken kvalitetsrevisioner är utförda och dokumenterade under projektet. Kontroller är utförda av Svedberga Brygga AB, kontrollansvarig enligt 

PBL och närvarande vid kontrollerna är anställd vid J. Losell Projektledning AB och anställd vid MTA. Vid platsbesöket genomförs en avstämning av 

egenkontroller för projektet samt en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Sammanfattningsvis flyter byggnadsarbeten 

på bra.

Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Denna verkar vara preliminär då en stor del av nödvändiga uppgifter inte är angivna (exempelvis 

saknas angivna skyddsombud).

Skydds- och miljöronder genomförs löpande. Totalt finns 34 stycken dokumenterade.

Dokument finns upprättat för Ängelholmshems delegering av arbetsuppgift som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten under entreprenaden till MTA.

För att säkerställa fuktsäkerhet på byggplatsen avseende bl.a. skydd av material och konstruktion, eventuella läckage m.m. utförs fuktronder. 

Medverkande är anställd vid MTA och anställd vid BM Fuktteknik. Totalt finns fyra stycken dokumenterade fuktronder. 

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Vissa avvikelser finns, vilket 

noterats och följts upp vid kvalitetsrevisioner ovan.

Slutbesiktning

Projektet är pågående varför inte slutbesiktning inte har utförts.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Utförandeprocessen
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det 

ursprungliga förkalkylen.

Ängelholmshems förklaring till att budget från 2018-09-27 utgör en ökning på nästan 58 % gentemot ursprungsbudgeten är att ursprungsbudgeten 

är framtagen i ett tidigt skede innan entreprenaden påbörjades. Budgeten har därefter uppdaterats med faktiska siffror. Exempelvis så har 

kostnader för köpeskillingen mark, lagfart, pantbrev, anslutningsavgifter, saneringskostnader och liknande tillkommit. 

På nästkommande sida analyseras de huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen gentemot det ursprungliga 

budgetunderlaget.

Enligt Ängelholmshem finns inga ytterligare budgetunderlag än de KPMG har fått ta del av och som har beskrivits ovan.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, budget 2016-12-28 516 905 000 SEK -

Ängelholmshem, budget 2018-09-27 814 999 164 SEK + 57,6 %

Ängelholmshem, bedömd slutkostnad 760 000 000 SEK + 47 %
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid, fortsättning

Vid jämförelse av budgetunderlagen ovan kan KPMG konstatera att de huvudsakliga budgetposterna (dessa står för cirka 95 % av budgetökningen) 

som bidragit till kostnadsökningen är :

• Kostnader för köpeskilling, lagfart och pantbrev vid köp av mark har tillkommit i budgetunderlaget från 2018-09-27, totalt 88 831 664 SEK. 

Ängelholmshem kommenterar detta med att praxis framtill detta projekt har varit att Ängelholmshem har fått köpa mark till kommunens 

nettokostnad och detta har inledande kalkyler baserats på. I augusti 2018 förmedlas fastställd köpeskilling till bolaget, detta pris avviker från 

tidigare praxis. Vidare förklarar de att Mark- och exploateringsenheten presenterade förslag till köpekontrakt baserat på värdeutlåtande utfört av 

konsult upphandlad i deras regi. KPMG frågade Ängelholmshem varför man inte gick på värdeutlåtande som låg som bilaga till köpekontraktet 

(marknadsvärdet bedömdes till 118 MSEK) och de svarade att de inte vet då de inte tagit fram köpekontraktet.

• Entreprenadkostnaden har ökat med 52 000 000 SEK. Detta eftersom index- och ÄTA-kostnader har skrivits upp med totalt 35 000 000 SEK och 

saneringskostnader om 17 000 000 SEK har tillkommit i budgetunderlaget från 2018-09-27. Ängelholmshem kommenterar detta med att 

indexkostnader i ursprungsbudget baserades på förväntad start och produktionstid, vilken har ändrats. Vidare förklarar de att ÄTA kostnad har 

ökat med tilläggsbeställning av ytterligare lägenheter och att total uppskrivning av ÄTA- och indexkostnader är vid dagens prognos (2020-03-12) 

15 MSEK exklusive moms. Saneringen är utförd av Ängelholmshem på kommunens mark då dessa ägde marken vid tillfället för saneringen. 

Denna kostnad ska regleras enligt köpekontraktet, d.v.s. faktiska saneringskostnader kommer att avgå och så även kostnader för gränden vilken 

produceras i projektet och ska därefter övergå i kommunens ägo.

• Momskostnader har tillkommit med 141 573 500 SEK. De har räknat med 25 % moms på samtliga externa kostnader, men har exkluderat moms 

för av Ängelholmshem utfört arbete så som projektledning egen personal och köpeskilling moms samt lagfart, pantbrev och lantmäteriförrättning. 

Ängelholmshem kommenterar detta med att ursprunglig budget var ett internt material som endast var för beräkning att alla kostnader 

budgeterades. Därefter har en slutlig komplett budget upprättats som sedan har legat till grund för borgensbeslut m.m.

Ängelholmshem uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet, men har i beställningen 

specificerat att denna utöver projektbeställningen även utgör en beställning av prisuppgift för projektet. Givet detta bör budgetunderlaget inte vara 

internt material utan material som delges kommunen vid färdigställande och vara så nära verkligheten som möjligt givet den informationen man har 

vid budgeteringstillfället. Som svar på om man har presenterat prisuppgift på projektet till kommunen i enlighet med beställningen svarar 

Ängelholmshem att de 2019-10-16 har skickat hyreskalkyler på årsbasis till kommunen. Detta är alltså drygt 3 år efter beställningen från 

kommunen.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Kostnadseffektivitet
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Allmänna och sammanfattande kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Sett till de budgetunderlag som delgetts KPMG ses följande som anmärkningsvärda:

• De huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen av budgeten bör ha varit kända kostnader av Ängelholmshem. Exempelvis 

hade man redan påbörjat utredningar avseende sanering och om detta är tänkt att belasta projektekonomin bör detta ha inkluderats i 

budgeteringen. Detsamma gäller kostnader kopplat till försäljning av marken på vilken projektet ska utföras. Det statueras i 

beställningsskrivelsen från kommunens sida var byggnationen ska genomföras och Ängelholmshem bör ha kunnat förutse att man kommer 

behöva inkludera kostnader för köpeskilling av mark, lagfart och pantbrev i budgeten. Att moms tillkommer för detta projekt bör de också ha varit 

medvetna om.

• 2019-05-23 finns även en av Ängelholmshem framtagen redovisning av kostnader för sanering av mark. I denna framkommer det att total 

kostnad t.o.m. 2019-05-23 uppgår till 21 852 408 SEK, en ökning med cirka 11 % mot budgeterad kostnad enligt ovan. Kostnadsökningen 

tillskrivs dock till stor del tre ÄTA – arbeten (ÄTA 18, 20 och 65) på totalt 2 134 135 SEK och bör därför falla under ÄTA – kostnader för projektet. 

KPMG har dock inte tillgängliggjorts dokumentation för att utreda detta ytterligare. ÄTA – arbetena ovan är utförda under MTAs totalentreprenad 

och ingår inte i saneringsarbete som utfördes av Areco Contractor AB under 2015 – 2017. Det är anmärkningsvärt att ÄTA – arbeten tillkommer 

inom totalentreprenaden efter att saneringsarbetet redan är utfört av Areco tidigare.

• I ursprungligt budgetunderlag framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader för totalt 

65 000 000 SEK. Detta utgör cirka 15,3% av totalentreprenadsumman om 425 000 000 SEK. Detta bedöms som högt givet att det är ett

nybyggnadsprojekt .

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet 

ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Kostnadseffektivitet
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Uppdragsbeställning 334 – Uppdrag från Samhälle att renovera Möllebackens storkök

Måltidschef på Samhälle i Ängelholms kommun, skickar 2018-08-29 en beställning till Ängelholmshem med uppdraget att genomföra en renovering 

av Möllebackens storkök. I skrivelsen anges att köket ska renoveras enligt gällande myndighetskrav och kommunens styrdokument för storkök 

samt att man i största möjliga mån ska återanvända maskiner enligt en lista som bifogas beställningen.

I beställningsskrivelsen under ”förutsättningar i kronor” anges att köksprojektkostnad återrapporteras till måltidschef och fastighetsstrateg vid 

Ängelholms kommun, som hyra i ett nytt hyresavtal med separerade kostnader mellan kök och samlingssal och förskolan, alternativt att man skriver 

två avtal. Hyresavtalen ska signeras av Fastighetsenheten.

Ängelholmshem meddelar att kommunen har fått en kalkylfil och har efter detta inte återkommit om någon uppdelning av hyresavtal.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Beställningsprocessen
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Budgetunderlag – Ängelholmshem

Ängelholmshem har en budget framtagen av projektledare, för projektet daterad 2018-09-06 med sammantagen totalkostnad på 18 895 000 SEK. 

För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag. Nedan ses en 

sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total kostnad 19 895 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 290 000 SEK 1,5 %

Platsomkostnad 0 SEK 0 %

Anslutningsavgifter 0 SEK 0 %

Konsultkostnad 775 000 SEK 3,9 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 18 250 000 SEK 91,7 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

280 000 SEK 1,4%

Räntekostnad 300 000 SEK 1,5 %
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Tidplaner

En huvudtidplan upprättad av HA bygg (totalentreprenör för projektet) finns för projektet. Projektetablering var i augusti 2019 med inplanerad 

besiktning i juni 2020. Projekteringstidplaner finns även upprättade av Ängelholmshem.

ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader för totalt 2 000 000 SEK. Detta utgör 12,5 % av 

budgeterad entreprenadsumma om 16 000 000 SEK. 

I en ÄTA – sammanställning daterad 2020-03-11 uppgår fakturerade ÄTA - kostnader till 62 041 SEK, vilket är betydligt lägre än budgeterade 

ÄTA – kostnader.

Preliminär hyressättning

Enligt Ängelholmshem har man tagit fram en preliminär hyressättning daterad 2019-04-17 som delgetts kommunen under våren 2019. I

dokumentation som har tillgängliggjorts KPMG uppgår beräknad årshyra till 1 185 500 SEK. Enligt Ängelholmshem har man angett att hyran blir 1 

200 000 SEK per år då det blir färdigt mer än 1 år från hyreskalkylen upprättats och därför indexeras upp.

Hyreskalkylen är baserad på en slutkostnad för projektet på 15 820 000 SEK. Detta är lägre än ursprungligt budgetunderlag men högre än den av 

Ängelholmslokaler beräknade totala slutkostnaden på projektet om 14 987 000 SEK

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter för projektering

Avtal med konsulter inom A, K, El, VVS, varukyla och storkök finns, där dessa har tilldelats projekteringsuppdrag för upprättande av 

förfrågningsunderlag. Samtliga avtal skrivs med ett rörligt arvode med timpriser enligt separata uppdragsbekräftelser per disciplin. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har uppdragen inte 

annonserats, konsulter har valts utan upphandling,  man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats 

uppdragen har inte tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 775 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Upphandling
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Upphandling – Entreprenör

Ängelholmshem har upphandlat totalentreprenad för projektet Tallbiten 18. Startdatum för upphandlingen var 2019-02-06 och slutdatum var 2019-

06-16, med sista anbudsdag 2019-04-04. Upphandlande organisation var Ängelholmshem och handläggare var xxxx. 

Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Upphandling

Anbudsgivare Kvalificerad Avtal

BAB Byggtjänst AB Ja Nej

Byggmästar’n i Skåne AB Ja Nej

Einar Dahl Byggnads AB Ja Nej

Henrik Anderssons Byggnads AB Ja Ja, valdes som 

avtalsleverantör
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Upphandling – Entreprenör, fortsättning

Innan tilldelning av entreprenaduppdraget har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Detta är dokumenterat i ett upphandlingsprotokoll. Enligt 

denna framgår det att utvärdering har skett på ekonomiskt mest fördelaktiga pris, d.v.s. det anbud med lägst pris har tilldelats uppdraget.  Följande 

var prisnivåerna i anbuden:

Baserat på utvärdering enligt ovan beslutas att Henrik Anderssons Byggnads AB antas som leverantör. Ett tilldelningsbeslut finns dokumenterat där 

man fastställer att leverantören bedömts som ekonomiskt mest fördelaktig. Tilldelningsbeslutet är undertecknat av projektledare vid 

Ängelholmshem.

En beställningsskrivelse med Henrik Anderssons Byggnads AB daterat 2019-05-17. Avtalet är underskrivet av före detta VD för Ängelholmshem 

och VD för Henrik Anderssons Byggnads AB. Enligt avtalet ska entreprenaden utföras mot fast pris om 11 480 SEK exklusive moms. Detta är lägre 

än tidigare budgeterad entreprenadsumma på 16 000 000 SEK, vilket inn

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Upphandling

Anbudsgivare Utvärderingssumma

BAB Byggtjänst AB 13 416 931 SEK

Byggmästar’n i Skåne AB 12 932 375 SEK

Einar Dahl Byggnads AB 12 165 375 SEK

Henrik Anderssons Byggnads AB 11 758 750 SEK
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Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, varukyla, el, VVS, ventilation, styr, mark och brand har skett på samma sätt som vid beställning av 

konsulter för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. KPMG har inte fått se de offerter som 

beställningsskrivelsen refererar till.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har 

besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte 

tillfrågats. 

Totalt har man budgeterat 280 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG 

inte fått ta del av.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Upphandling
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Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör hålls även projekteringsmöten, totalt 6 stycken dokumenterade, under perioden 2019-06-03 till 2019-08-19. 

Vid mötena deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören HA Bygg och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin. 

Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 8 dokumenterade byggmöten mellan Ängelholmshem och HA Bygg AB 

samt för mötet relevanta underentreprenörer. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På denna punkt hanteras i huvudsak 

frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet. 

Samordningsmöten

Samordning mellan totalentreprenören HA Bygg och för mötet relevanta discipliner under projekttid sker i form av samordningsmöten. Total finns 

cirka 5 stycken dokumenterade samordningsmöten.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Utförandeprocessen
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Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

2019-10-08 finns en dokumenterad kvalitetsrevision för projektet. Kontroller är utförda av xxxx kontrollansvarig enligt PBL och närvarande vid mötet 

är projektledare från Ängelholmshem, representanter från HA Bygg och ventilation, el, storkök, varukyla och rör. Vid platsbesöket genomförs en 

avstämning av egenkontroller för projektet samt en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Vissa avvikelser noteras vid 

revisionen.

Kontrollplan finns upprättad av kontrollansvarig för projektet. Skyddsronder genomförs löpande i projektet, totalt 9 stycken finns dokumenterade.

Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Tillhörande dokumenterade riskanalyser finns även utförda av arkitekt, el, konstruktör, storkök, 

varukyla, och VVS.

Skydds- och miljöronder genomförs löpande. Totalt finns 34 stycken dokumenterade.

HA bygg AB för även dagbok löpande i projektet där de varje dag med mindre avvikelser dokumenterar arbetsstyrkan, påbörjade och pågående 

arbeten, färdiga arbeten, planerade aktiviteter, ÄTA – arbeten (registrerade för denna dag specifikt). 

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Vissa avvikelser finns, vilket 

noterats och följts upp vid kvalitetsrevision ovan.

Slutbesiktning

Projektet är pågående varför inte slutbesiktning inte har utförts. Förbesiktning inom bygg och rör finns dokumenterat och utfört 2020-02-10 

respektive 2019-11-06. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Utförandeprocessen
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det 

ursprungliga förkalkylen.

Projektet slutkostnad beräknas alltså vara 24,7 % lägre än ursprunglig budget. 

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Sett till de övriga stickproven har detta projekt budgeterat för lägre byggherrekostnader, totalt 1,5 % av projektets totala budget. 

Noterbart är även att den årshyra som i nuläget är aktuell för projektet är baserad på en projektkostnad som är knappt 1 MSEK högre än den i 

nuläget beräknade slutkostnaden för projektet. Detaljer kring detta beskrevs i Förkalkyler ovan.

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet 

ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, budget 2018-09-06 19 895 000 SEK -

Ängelholmshem, hyressättning 2019-04-17 15 820 000 SEK - 20,5 %

Ängelholmshem, prognos slutkostnad, december 

2019 

14 987 000 SEK - 24,7 %
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Beställningsprocessen

Projektet i stort ses som ett underhållsarbete och är inget som har beställts av kommunen. 

Underhållsbehov noteras automatiskt i Ängelholmshems fastighetssystem. Detta, i kombination med en intern resurs som arbetar med planerat 

underhåll och identifierar om underhållsbehovet är motiverat samt om ytterligare underhåll behövs, genererar ett övergripande underhållsbehov av 

bolagets totala fastighetsbestånd. Baserat på denna tar ekonomiavdelningen fram en årsbudget för nästkommande räkenskapsår, som sedan lyfts 

till styrelsen för beslut. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Beställningsprocessen
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Kostnadsunderlag

Vid samtal med Ängelholmshem meddelade man att inget budgetunderlag var framtaget för projektet. Man har dock angett budget per entreprenad 

i översänt underlag. Takpris för MVBs entreprenadkostnad togs fram för både takbyte på Ahlefeldsgatan och Kulltorp, totalt 1 462 000 SEK 

respektive 1 113 000 SEK. Övriga kostnader har enligt uppgift utförts på löpande räkning. KPMG har i efterhand efter dialog med Ängelholmshem 

fått ta del av en sammanställning av konstandsunderlag för de takbyten som genomförts, se sammanställningen nedan per entreprenad:

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Förkalkyler

Utfört arbete Entreprenör Budgetpris exklusive 

moms

Utfall exklusive 

moms

Budget

Projektledning J. Losell Projektledning 

AB

Avrop per timme 21 448 SEK -

Byggbesiktning J. Losell Projektledning 

AB

Avrop per timme 5 088 SEK -

Arkitekt J. Losell Projektledning 

AB

Avrop per timme 7 704 SEK -

Takbyte MVB Syd AB 1 462 000 SEK 1 571 281 SEK -

Summa 1 032 577 SEK 1 120 000 SEK

Utfört arbete Entreprenör Budgetpris exklusive 

moms

Utfall exklusive 

moms

Budget

Projektledning J. Losell Projektledning 

AB

Avrop per timme 14 044 SEK -

Byggbesiktning J. Losell Projektledning 

AB

Avrop per timme 4 100 SEK -

Takbyte MVB Syd AB 1 113 000 SEK 1 014 433 SEK -

Summa 1 605 521 SEK 1 620 000 SEK
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ÄTA

ÄTA – lista finns ej. Enligt uppgift har dock ÄTA-arbeten förekommit i projektet, om än i mindre omfattning. KPMG kan exempelvis se i 

kostnadssammanställningen ovan att faktiskt utfall för entreprenadkostnaden på Ahlefeldsgatan för MVB blev 109 281 SEK högre än angivet 

takpris, en ökning med cirka 7,5 % av entreprenadsumman. Ängelholmshem motiverar denna skillnaden för tillkommande kostnader för

taksäkerhet. Det är i MVBs offert tydligt angivet att taksäkerhet inte ingår i budgetpriset.

Tidplan

KPMG har fått ta del av tidplan för takbytet på Ahlefeldsgatan. Denna är upprättad av MVB Syd AB 2018-07-06 och projektetablering är början av 

augusti 2018 (vecka 31) med inplanering slutbesiktning i september 2018 (vecka 38). Vad KPMG kan se i tillgängliggjord dokumentation hölls 

tidplanen.

Enligt uppgift från Ängelholmshem finns även en tidplan upprättad för Kulltorp. KPMG har dock ej fått ta del av denna tidplan. Det framgår av 

startmötet att detta ska tas fram av MVB.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Förkalkyler
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Upphandling – Konsulter och besiktningsmän

Enligt uppgift från Ängelholmshem har inte konsult- och besiktningsuppdrag i projektet (gäller endast den externa leverantören J. Losell

Projektledning AB enligt Förkalkyler ovan) inte upphandlats eller annonserats utan dessa bara tilldelats uppdragen på löpande räkning utan 

ytterligare förfrågan till fler leverantörer.

Upphandling – Entreprenör

Totalentreprenader enligt nedan är inte upphandlade, utan avrop har gjorts på befintligt ramavtal med MVB Syd AB löper under perioden 2017-01-

16 till 2021-01-17.

På förfrågan av Ängelholmshem lämnade MVB Syd AB 2018-04-12 budgetpris på totalentreprenad utföra takbyte på Kulltorp i enlighet med 

framtagna handlingar. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 113 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra entreprenörer tillfrågas för utförandet 

av totalentreprenaden. Beställningen är enligt ramavtal som löper under perioden 2017-01-16 till 2021-01-17. 

Ytterligare avrop på ramavtalet gjordes av Ängelholmshem till MVB Syd AB att på totalentreprenad utföra takbyte på Ahlefeldsgatan i enlighet med 

framtagna handlingar. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 462 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra entreprenörer tillfrågas för utförandet 

av totalentreprenaden. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Upphandling



166

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör hålls även projekteringsmöten, totalt 6 stycken dokumenterade, under perioden 2019-06-03 till 2019-08-19. 

Vid mötena deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören HA Bygg och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin. 

Byggmöten

KPMG har fått ta del av protokoll från startmöte för projektet i Kulltorp daterat 2018-09-17. Enligt uppgift från Ängelholmslokaler följdes båda 

projekten upp under byggtid genom byggmöten som J. Losell Projektledning AB anordnade och protokollförde. Några fler protokoll än från 

startmötet har KPMG inte fått ta del av.

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Detta gäller både Kulltorp och 

Ahlefeldsgatan.  

Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaderna på Ahlefeldsgatan och Kulltorp finns dokumenterat och utfört 2018-09-18 respektive 2018-11-12. Bortsett från 

mindre fel som parterna överenskommit att avhjälpa snarast godkänns enterprenaderna. 

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Utförandeprocessen
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Sammanställning av kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsunderlag samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga 

förkalkylen.

Som nämnts ovan meddelade Ängelholmshem vid samtal att inget budgetunderlag var framtaget för projektet. Man har dock angett budget per 

entreprenad i översänt underlag, där den sammantagna summan redovisas ovan.

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

Vid samtal med Ängelholmshem meddelade man att separata budgetunderlag för denna typen av projekt inte har tagits fram historiskt, utan detta 

görs för större projekt, ofta utförda av byggavdelningen. Enligt uppgift är detta något man kommer att börja göra framöver. 

Att man har extern projektledning, arkitekt och besiktning på löpande räkning samt inget budgetunderlag och faktiskt ekonomiuppföljning innebär att 

man inte har någon kontroll över slutkostnaden. I sammanhanget var detta små kostnader, men visar inte på stark projekt- och kostnadsstyrning 

från Ängelholmshem.

Stickprovsanalys – Ombyggnation av tak

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, sammantagen budget 2 740 000 SEK -

Ängelholmshem, kostnadsutfall 2 638 098 SEK - 3,7 %
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KPMG har även fått i uppdrag av Ängelholms kommun att specifikt granska upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering, 

rivningsarbete och marksanering. Granskningen har utförts i form av genomgång av befintlig dokumentation för upphandlingsprocessen på 

TendSign samt granskning av tidigare ramavtal innan upphandlingen. 

Ängelholmshem hade tidigare ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtal ska överenskommelse om 

eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. En avtalsförlängning finns även etablerad mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB med 

kontraktstid från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från Globax AB från 1:a 

januari 2015. 

Ängelholmshem har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och 

slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Innan tilldelning av 

ramavtalet har en utvärdering av anbudsgivare genomförts baserat på pris, genomförandebeskrivning, referenser och leveransförmåga. Areco

Contractor AB tilldelas slutligen ramavtalet. 

Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco Contractor AB tilldelas ramavtalet är den bedömning som görs av bolagets leveransförmåga, där 

Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt 

administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier och målformulering är 

enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts 

leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier. 

Inga uppenbara avvikelser eller brister har identifierats i upphandlingen. KPMG noterar dock följande:

• Ängelholmshem har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarnas leveransförmåga vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i 

ett excelblad. I detta framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare. KPMG kan dock inte utläsa någon motivering till varför 

betyget har tilldelats. Tilldelningen blir på så sätt förhållandevis kvalitativ och subjektiv.

Stickprovsanalys – Upphandling, rivning och sanering

Upphandling rivning och sanering
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Tidigare avropsavtal avseende miljöutredning, miljösanering, rivningsarbete och marksanering

Ängelholmshem hade ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtal ska överenskommelse om 

eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. Avtalet undertecknades av före detta VD Ängelholmshem och VD, Globax AB. 

En avtalsförlängning etablerades mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från 

Globax AB från 1:a januari 2015. Detta bekräftas även i publika källor. Kontraktstiden var från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. Avtalet 

undertecknades av före detta VD Ängelholmshem och VD, Areco Contractor AB. 

Hur detta ramavtal har upphandlats har KPMG inte granskat då underlag inte finns tillgängligt i TendSign. Ängelholmslokaler meddelar att 

saneringsarbetet som utfördes i projekt Sockerbruket 11 (beskrivet ovan) utfördes som avrop mot det äldre ramavtalet beskrivet ovan. KPMG har 

ställt frågan till Ängelholmshem hur detta har upphandlats och byggchef på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler, säger att han inte vet hur 

ramavtalet har upphandlats samt att TendSign har använts sedan 2015.

Upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar

Ängelholmslokaler har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och 

slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Upphandlande organisation var Ängelholmslokaler. I förfrågningsunderlaget framgår 

det att beställare är Ängelholmshem, Ängelholmslokaler samt att vinnande anbudsgivare har option på att skriva ramavtal med kommunen. Det var 

totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:

Stickprovsanalys – Upphandling, rivning och sanering

Upphandling rivning och sanering

Anbudsgivare Kvalificerad Avtal Kommentar Ängelholmslokaler

Areco Contractor AB Ja Ja, valdes som avtalsleverantör

Håltagarna i skåne AB Nej Nej Bara en referens inkom under 

referenstagning

Miljörivarna i Skandinavien AB Ja Nej

vyens ab Nej Nej Kopia på Miljörivarnas anbud, endast 

miljörivarna ska gälla, enligt anbudsgivare
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Fortsättning, upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar

Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Detta är dokumenterat i ett upphandlingsprotokoll och en 

upphandlingsrapport. Enligt dessa framgår det att utvärdering har skett enligt LOU 19 kap 24 §, där det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt 

sett till bäst förhållande mellan pris och kvalitet tilldelas avtalet. Följande kriterier har använts för bästa relation mellan pris och kvalitet.

• Pris – 20 %

• Genomförandebeskrivning – 30 %

• Referenser – 20 %

• Leveransförmåga – 30 %

Nedan ses en sammanställning av utvärderingen ur upphandlingsprotokollet:

Stickprovsanalys – Upphandling, rivning och sanering

Upphandling rivning och sanering

Vikt Areco Miljörivarna i 

Skandinavien AB

Anbudssumma 20 % 926 500 961 500

Poäng 4,90 5

Genomförande 

beskrivningar

30 % Mycket bra Mycket bra

Poäng 5 5

Referenser 20 % Ja Ja

Poäng 4,3 4,33

Leveransförmåga 30 % Mycket bra Bra

Poäng 5 3,98

Summa 4,84 4,56
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Fortsättning, upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar

Areco Contractor AB tilldelas alltså ramavtalet. Den huvudsakligen avgörande faktorn at Areco Contractor tilldelas ramavtalet är den bedömning 

som görs av bolagets leveransförmåga, där Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten 

kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, 

där bedömningskriterier och målformulering är enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig 

presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier. 

Ängelholmslokaler har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarna vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i ett excelblad. I detta 

framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare, men ingen vidare motivering till varför betyget har tilldelats. 

Ett tilldelningsbeslut finns där man fastställer att leverantören bedömts som ekonomiskt mest lönsam. Tilldelningsbeslutet är undertecknat av, före 

detta VD Ängelholmslokaler, och daterat 2019-03-15.

Slutgiltigt ramavtal är påskrivet 2019-04-03 och gäller i två år, från 2019-04-02 till 2021-03-31 med möjlighet till förlängning ett år till oförändrade 

villkor. Avtalet är undertecknat av före detta VD Ängelholmslokaler, och ny VD Areco Contractor AB.

Det finns även ett ramavtal skrivet mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB daterat samma datum som ovan och med samma giltighetstid. 

Stickprovsanalys – Upphandling, rivning och sanering

Upphandling rivning och sanering
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Budgetunderlag – Ängelholmshem

Ängelholmshem har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2016-04-21 med sammantagen totalkostnad för projektet på 

70 630 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget 

budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Förkalkyler

Kostnadsställe Kostnad Andel av total 

projektkostnad

Total kostnad 70 630 000 SEK 100 %

Byggherrekostnad 4 222 000 SEK 6,0 %

Platsomkostnad 50 0000 SEK 0,12 %

Anslutningsavgifter 1 160 000 SEK 1,6 %

Konsultkostnad 1 214 000 SEK 0,2 %

Vakans och 

omflyttningskostnad

0 SEK 0 %

Entreprenadkostnad 50 186 000 SEK 71,1 %

Kontroll och 

besiktningskostnad

625 000 SEK 0,9 %

Moms 13 233 000 SEK 18,7 %

Räntekostnad 1 044 000 SEK 1,5 %
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Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun

När KPMG frågade Ängelholmslokaler om det finns några ekonomiska förutsättningar givna från Ängelholms kommun sida svarade de att detta inte 

finns givet att det är ett bostadsprojekt.

Tidplan

Enligt byggmöte daterat 2018-02-28 finns en huvudtidplan upprättad och daterad 2016-10-14. Denna är förankrad med underentreprenörer. KPMG 

har inte fått ta del av denna tidplan.

Betalplan

I betalplan för projektet upprättad av Leeman entreprenad AB uppgår den totala kontraktssumman till 49 436 100 SEK och baseras på takpriset i 

anbudet om 19 950 SEK/kvm multiplicerat med 2 478 kvm. Betalplanen löper från 2016-10-07 till 2018-03-01. ÄTA – arbeten faktureras separat.

ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av AB Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka 1,5 % av 

entreprenadsumman om 49 436 000 SEK.

En slutgiltig ÄTA – lista med sammanställning av faktiskt fakturerade ÄTA – arbeten finns och är daterad 2018-12-17. Totalt är det 25 stycken ÄTA-

arbeten, med en total kostnad på 1 238 167 SEK (anges som ”kvar att fakturera” i listan), en ökning av cirka 65 % mot budgeterade ÄTA-kostnader 

enligt ovan och utgör cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Förkalkyler
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Enligt Ängelholmshem är det generellt ingen av som har arbetat med detta projekt under upphandlingen eller under den första delen av 

produktionen som finns kvar på företaget. Med anledning av detta angav Ängelholmshem knapphändiga  svar på KPMGs frågor.

Upphandling – Konsulter för projektering

Avtal med konsulter finns för projektledning och arkitekt finns i form av uppdragsbekräftelser. Uppdragen utförs på löpande räkning enligt timpriser 

specificerade i uppdragsbekräftelserna. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa 

konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid 

tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling 

och annonsering har gått till eller hur många konsulter som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan 

Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med konsulter som använts i projektet under denna period. 

Totalt har man budgeterat 1 214 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del 

av.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Upphandling
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Upphandling – Entreprenör

KPMG har fått ta del av offertunderlag från Leeman entreprenad AB daterad 2016-04-19, med angivna takpriser per BOA för tre olika alternativ. 

Vidare finns en beställningsskrivelse daterad 2016-05-31 från Ängelholmshem till Leeman Entreprenad AB där det anges att bolaget tilldelas 

totalentreprenaduppdraget och att man beställer projektet till takpris på 19 950 SEK/kvm BOA.  Beställningsskrivelsen är underskriven av före detta 

VD för Ängelholmshem 2016-06-08 och VD för Leeman Entreprenad AB 2016-06-07. I betalplan daterad 2016-10-18 för projektet upprättad av 

Leeman entreprenad AB uppgår den totala kontraktssumman till 49 436 100 SEK och baseras på takpriset i anbudet om 19 950 SEK/kvm 

multiplicerat med 2 478 kvm. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur 

totalentreprenörsuppdraget har annonserats, hur en eventuell upphandling av denna har gått till och dokumenterats, hur många entreprenörer som 

har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal fanns med entreprenören som har tilldelats uppdraget. Ängelholmshem har angett till 

KPMG att de inte har hittat någon dokumentation på att entreprenörsuppdraget har annonserats, upphandlats, om fler entreprenörer har lämnat 

anbud. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med Leeman Entreprenad under denna period. 

KPMG kan även konstatera att upphandling av entreprenör för detta projekt inte finns på Ängelholmshem upphandlingsplattform TendSign. 

Ängelholmshem har tidigare angett att de använt sig av TendSign sedan 2015, vilket var innan offertunderlag och beställningsskrivelse med 

Leeman Entreprenad AB daterats. 

Det finns således ingen dokumentation som styrker att totalentreprenadsuppdraget, med en budget om 49 436 000 SEK exklusive ÄTA-kostnader, 

har upphandlats.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Upphandling
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Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom ventilation-, rör-, styr- och reglerinstallation samt markarbeten skett på samma sätt som vid beställning av 

konsulter för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. 

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa 

besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har 

tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de besiktningsmän som har tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte 

vet hur upphandling och annonsering har gått till eller hur många besiktningsmän som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell 

uppdragsförfrågan. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med besiktningsmän som använts i projektet under 

denna period. 

Totalt har man budgeterat 625 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG 

inte fått ta del av.

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Upphandling
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Projekteringsmöten

Inga protokoll eller dokumentation avseende projekteringsmöten har gjorts tillgängliga till KPMG för granskning.

Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. Totalt finns 18 byggmöten dokumenterade under period 2016-11-23 till 2018-02-28. Från 

Ängelholmshem närvarar en projektledare på dessa möten. På byggmötet avhandlas tekniska frågor inom respektive disciplin. Representanter från 

totalentreprenören och underentreprenörer närvarar även vid mötena. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På denna punkt 

hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet. 

Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i protokollet.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontrollplan i enlighet med PBL med bilagor och intyg finns upprättade av kontrollansvarig. I övrigt har KPMG inte fått ta del av någon 

dokumentation avseende kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete inom ramen för projektet. 

Detta är dock en punkt i byggmötet som finns dokumenterat, daterat 2018-02-28. I detta framgår att egenkontrollplaner finns upprättade för 

respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör, arbetsmiljöplan finns upprättad (daterad 2016-09-13) för projektet, 

skyddsronder utförs var 14:e dag och att kvalitetsrevisioner är utförda under projektet (kvalitetsrevision nummer 7 nämns i protokollet). 

Slutbesiktning

En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns protokoll från två slutbesiktningar, uppdelat på två 

hus per slutbesiktning. Slutbesiktning 1 påbörjades 2018-02-13 och avslutades 2018-02-28 och slutbesiktning 2 påbörjades 2018-03-23 och 

avslutades 20178-04-20. Entreprenaderna godkänns 2018-02-26 (SB1) respektive 2018-03-28 (SB2) och parterna har överenskommit att fel skall 

avhjälpas utan dröjsmål, dock senast 2018-03-02 respektive 2018-05-16.

Efterbesiktning av hela entreprenaden (samtliga huskroppar) påbörjades 2018-06-01 och avslutades 2018-10-23. 

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Utförandeprocessen
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Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid

I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det 

ursprungliga förkalkylen.

Faktiskt slutkostnad för projektet är angivet av Ängelholmshem och är enligt uppgift hämtad ur Vitec. För detta projekt tycks man ha förhållit sig till 

budgeten väl genom projektet.

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader, vilket utgör cirka 1,5 % av 

entreprenadsumman om 49 436 000 SEK. Faktiskt ÄTA-kostnader uppgår till cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma enligt gällande ÄTA-

lista. Jämför man med de övriga stickproven är ÄTA – kostnaderna för detta projekt väsentligt lägre. 

Avseende byggherrekostnader kan KPMG konstatera att budgetposter som tidigare har stuckit ut i detta projekt är lägre. Kostnader för andel i 

central administration är 0 SEK och projektledning, egen personal uppgår till 300 KSEK. Köpeskilling mark utgör majoriteten av 

byggherrekostnaderna (2,7 MSEK, cirka 64 % av totala byggherrekostnaden), vilket förklarar den något högre totala byggherrekostnaden. 

Kostnaderna är dock, likt tidigare stickprov, inte specificerade eller dokumenterade närmre än beskriven ovan (d.v.s. endast ett belopp är angett i 

underlaget).

Stickprovsanalys – Nybyggnation av fyra huskroppar

Kostnadseffektivitet

Kostnadsunderlag Estimerad total projektkostnad Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Leman entreprenad AB, enl. betalplan 2016-10-
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49 436 100 SEK -

Ängelholmshem, budget 2016-04-21 70 630 000 SEK -

Ängelholmshem, faktiskt slutkostnad 71 100 000 SEK + 0,67 %
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