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Sammanfattning 
 
Kristianstad kommuns centrala reningsverk (CRV) har under lång tid varit i stort behov av 
upprustning för att möta både framtida volymbehov, men också ökade miljökrav på rening av 
inkommande avloppsvatten. Behov av att ett moderniserat, eller nytt, reningsverk har varit aktuellt 
sedan 2009 då CRV haft problem med att klara utsläppskraven. Kommunen hotades av EU att 
betala vite på upp till 90 miljoner kronor om inte åtgärder vidtogs. Därtill har Kristianstad en stark 
befolkningstillväxt som ökar kravet på ett väl fungerande reningsverk.  
 
Kraven på reningsverk är stora samtidigt som lösningarna är komplexa och kräver hög kompetens 
för att kunna bygga ett reningsverk som är långsiktigt hållbart. Tekniska förvaltningen konstaterade 
att komplexiteten i CRV-projektet ställde andra och högre krav än vad man annars var van att 
hantera. Traditionell upphandling baserat på gjord projektering bedömdes inte möta det krav som 
nu ställdes. Valet föll då istället på att använda partnering som modell för genomförande.  
 
Genom partnering var ambition och målsättning att skapa nödvändig flexibilitet i genomförandet 
och därmed på ett bättre sätt tillgodoses behov och krav, samtidigt som kommunen fick tillgång till 
extern expertis tidigt i processen. Genom tillgång till externa kompetens var förhoppningen att 
genomförandet av projektet skulle underlättas och vara positiv både vad gäller lösning, tid och 
ekonomi. 2017 tecknades avtal med entreprenör för så kallad partnering.  
 
I november 2020 identifierades misstanke om att tekniska nämnden (TN) och kommunstyrelsen 
(KS) / kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fattat beslut på icke fullständiga uppgifter 
avseende ombyggnation av reningsverket. Inte minst med avseende på projektets ekonomi varför 
beslut om en extern granskning fattades. 
 
Denna granskning konstaterar att det funnits brister avseende transparens gällande huvudsakligen 
projektets löpande prognostisering (inklusive risker och möjligheter) av verkets slutkostnad. Vi kan 
också konstatera att den övergripande styrningen och kontrollen över ett så stort och komplext 
projekt som CRV inte varit tillfredsställande. Vår bedömning är att det grundar sig i en initial 
otydlighet kring inte minst uppdrag och mandat avseende kommunens projektrepresentanter i 
samverkansprojektet, men också brister i den interna projektstyrningen utifrån partnering som 
modell. Genomförande av partneringprojekt kräver en stark beställarorganisation för att inte riskera 
styrningen och kontrollen över projektet. Vi bedömer att kommunens beställarorganisation varit 
otillräcklig utifrån förankring och bemanning av relevanta kompetenser. 
 
Vad som samtidigt framkommit vid intervjuerna är att det finns en stolthet och övertygelse att 
CRV-projektet när det är färdigt 2024 kommer att ge Kristianstad ett reningsverk som är förberett 
för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur bortom 2050. Det kommer då att 
vara ett av Europas modernaste reningsverk. 
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Uppdrag, metod och tidplan 
 
TN fick under sen höst 2020 ny förvaltningschef. Vid genomgång av handlingar 
relaterat CRV projektet identifierade förvaltningschef avvikelser i dokument och 
handlingar gällande projektet, vilka gav upphov till ett antal frågor. Mot denna 
bakgrund beslutades av TN att genomföra en extern granskning för att ge svar på 
uppkomna frågor. Granskningen av CRV har genomförts under perioden 2021-01-
04 – 2021-01-31 och är baserat på dokumentstudier och intervjuer.  
 
Uppdraget - extern granskning av CRV-projektet i Kristianstad kommun  
2020-12-11 fattade TN beslut om att genomföra en extern granskning av Centrala reningsverkets 
om- och tillbyggnad. Detta mot bakgrund av att pålningsarbetet för om- och tillbyggnationen av 
Kristianstads centrala reningsverk (CRV) just avslutats och att TN och KS presidie inför nästa 
kontraktering i fas 2, påbörjandet av byggnad C, delgivits information som uppfattats som allvarlig.  
 
Frågorna handlar dels om projektorganisations uppbyggnad, dess befogenheter och ansvar, 
kontrollfunktioner för bl.a. den löpande projektprognosen, och dokumentation och information till 
såväl TN som till KS. Uppdragsgivare för granskningen är TN. Granskningen skall även delges 
KSAU för ställningstagande och eventuella påföljande beslut.  
 
Granskningen skall innehålla faktainsamling och kartläggning av handlingar som legat till grund 
för beslut, samt information om på vilka nivåer beslut har fattats. Granskningen skall också 
innehålla förslag till beslut om eventuella åtgärder. 
 
Frågor att besvara inom ramen för denna granskning 

1. Har nödvändig och korrekt information delgivits rätt instans i rätt tid?  
2. Finns det klara rutiner för kontakt- och beslutsvägar?  
3. Finns brister i projektorganisationens uppbyggnad och bemanning?  
4. Kontroll av delegationer, ansvar och beslutsnivåer – har beslut fattas på̊ rätt nivåer enligt 

beslutad delegationsordning?  
5. Finns det brister i kontrollfunktionerna – vad gäller bl.a. projektets löpande prognos?  
6. Finns brister i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön för medarbetarna i 

projektorganisationen?  
7. Finns det brister i processer och rutiner för kommunikation och information till tekniska 

nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott?  
8. Om brister identifieras – var i kedjan uppstår de bristerna?  
9. Finns andra direkt identifierbara brister?  

Metod och tidplan 
Informationskällor för denna granskning består huvudsakligen av djupintervjuer med personer som 
haft direkt, eller indirekt, insyn i CRV projektet. Totalt har intervjuer genomförts med 22 personer. 
Med ett flertal av dessa personer har uppföljande intervjuer och samtal skett för att bringa 
ytterligare klarhet i vad som skett inom ramen för projektet. Det skall tillstås att de flesta av dessa 
personer har haft insyn i projektet under delar av tiden det pågått, varför ingen av de intervjuade 
har en fullständig bild över vad som skett från start till dags datum. Vidare kan vi konstatera att det 
råder olika minnesbild kring exakt vad som sagt, eller informerats om, i olika skeden av projektet 
avseende svar på frågor som inte tydligt är dokumenterat i protokoll från olika forum. Längden på 
projektet, dess komplexitet, och dess successiva utveckling avseende vägval kring teknisk lösning 
försvårar också att tydligt ge en fullt ut entydig bild av vad som informerats vem, och när.   
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I tillägg till dessa intervjuer har ett stort antal underlag gått igenom i form av utredningar, 
projektdokumentation, avtal, tjänsteutlåtanden, nämndprotokoll, styrgruppsprotokoll, 
presentationer, ekonomiska kalkyler, reglementen, delegationsordningar m.m. Totalt har över 200 
tillhandahållna dokument genomlyst inom ramen för granskningen. 
 
Djupintervjuer 
Djupintervjuer har genomförts med nedan personer (roller) 

Politik 

• Ordförande tekniska nämnden 
• Vice ordförande tekniska nämnden 
• F.d. ordförande tekniska nämnden 
• F.d. vice ordförande tekniska nämnden 
• KS presidie  

Tekniska förvaltning 

• Nuvarande VA-chef tekniska förvaltningen (tillika ombud i projektet) 
• Ekonom inom tekniska förvaltningen, medverkande i projektet styrgrupp sedan 2020 
• Nuvarande projektledare för kommunen 
• F.d. förvaltningschef tekniska förvaltningen (tidigare ombud i projektet) 
• F.d. tf förvaltningschef tekniska förvaltningen 
• F.d. VA-chef tekniska förvaltningen 
• F.d. projektledare för kommunen 
• Ekonomichef tekniska förvaltningen 
• Kommunikatör tekniska förvaltningen 
• Nämndsekreterare tekniska förvaltningen  

Kommunledningskontoret 

• Kommundirektör 
• Ekonomidirektör 

CRV projektet i övrigt 

• F.d. byggledare för kommunen (konsult) i projektet 
• Entreprenörens ombud i projektet 

 

  



Granskning av Centrala reningsverkets (CRV) om- och tillbyggnad – januari 2021 

 
 

© Startpoint Advisory AB

4 

CRV – historia och utveckling  
 
Kristianstad Centrala reningsverk (CRV), byggt 1956, har varit föremål för 
utredning avseende renovering, om- eller tillbyggnad under de senaste dryga 10 
åren. Ett flertal utredningar har genomförts under dessa år, och 2017 tecknades 
ett samverkans-/partneringavtal med entreprenör för utveckling av CRV för att 
möta framtidens volymbehov och miljökrav. Detta med ambitionen att utveckla 
CRV för att klara volym- och miljökrav bortom 2050. 
 
Kristianstad Centrala reningsverks historia 
Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956. Det renoverades grundligt 1976 och senast 1992 
till den kapacitet som verket har idag. Verket kan hantera avlopp från en befolkningsmängd som 
motsvarar 160 000 personer. Det kan låta som god marginal med tanke på att kommunen har cirka 
85 000 invånare, men Kristianstad har flera stora industrier som också hanteras av det centrala 
reningsverket.  
 
Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Det gäller inte bara vägar och det som 
syns, utan även avloppshanteringen.  För att säkerställa att Kristianstad kan möta tillväxten, 
säkerställa medborgarnas och kommunens hälso- och miljöbehov av avloppsrening, så byggs nu det 
centrala reningsverket om och byggs ut. 
 

 
 
Hot om miljöviten från EU redan 2009 renderade en rad av utredningar för CRV:s utveckling 
CRV är allmänt nedgånget och i stort behov av renovering. Redan 2009 och 2012 hade CRV 
problem med att klara utsläppskraven och det fick till följd att kommunen hotades med vite upp till 
90 miljoner kronor av EU om inte åtgärder vidtogs för att möta dessa utsläppskrav. 
 
Mot bl a ovan vitesförelägganden beställdes 2012 en utredning från kommunens VA-avdelning för 
att identifiera möjligheterna att optimera driften i det existerande verket. Utredningen pekade på 
olika optimeringsmöjligheter utifrån förväntningar om ökade volymflöden till verket från 
privatpersoner och industri. Verket optimerades 2013-2014 med befintliga volymer men det 
konstaterades att verket nått sin maximala kapacitet vid normalflöde.  
 
2015-04-21 fattades, efter interna diskussioner i C4/tekniska förvaltningen, beslut om 
förstudiedirektiv gällande utbyggnad av CRV. 2015-11-06 levererades slutrapport gällande 
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utbyggnad av CRV med förslag på olika tekniska lösningar. Det bedömdes då att de olika 
alternativen skulle medföra investeringar om ca 130-160 mkr vid fullt utbyggd anläggning med 
kapacitet motsvarande 260 000 personer. Denna rapport presenterade också olika tänkbara 
entreprenadformer för ett utbyggnadsprojekt som CRV. Med anledning av den komplexitet som en 
om-, ut- eller nybyggnation av ett reningsverk innebär så föreslogs att man bör överväga om inte 
partnering, eller samverkan, kunde vara en lämplig modell. Detta för att på bästa sätt kunna dra 
nytta av också entreprenörens samlade kunskap, där man tillsammans mellan beställare och 
entreprenör verkar för att ta fram bästa tänkbara lösning.  
 
Parallellt med utredningar pågick också ett arbete med att ta fram ny tillståndsansökan till 
Länsstyrelsen, vilken skickades in 2015-05-29. I juni 2017 tecknar kommunen avtal med 
entreprenör för att tillsammans i partneringavtal genomföra ombyggnaden av Centrala 
reningsverket.  
 
Beslut om startbesked för att påbörja utbyggnad, utifrån omtag, fattas slutligen av TN 2020-02-27. 
Beslut förankras genom delegationsbeslut i KS 2020-03-18 för att beviljas av KSAU 2020-03-25. 
Projektet ligger i TNs budget och takpriset för projektet är satt till 535 mkr.  
 

Ett nytt reningsverk bortom 2050 
Byggprojektet kommer enligt plan att pågå fram till 2024. Målet med projektet är att bygga ett 
reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur 
bortom 2050. Det innefattar både miljö- och hälsokrav, samt behov av infrastruktur för att kunna 
möte tillväxten. 
 
Den teknik som kommer byggas in i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort 
mikroplaster. Verket förbereds även för att kunna hantera läkemedelsrening, men där avvaktar 
kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till. Att få bort både 
mikroplaster och läkemedel ur avloppsvattnet är en mycket viktig fråga för framtiden. 
 
Eftersom avloppsvattnet som kommer in till reningsverket inte kan stoppas så måste verket byggas 
om under full drift. Det innebär i praktiken att ett nytt reningsverk byggs sydöst om de befintliga 
byggnaderna och sedan kopplas ledningarna om. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra 
byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen ska ske i den nya 
anläggningen. 
 
Diskussioner förs också med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från 
Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när det nya verket är färdigt. 
 
2024 ska Kristianstads nya centrala reningsverk att tas i drift och kommer då att vara ett av Europas 
modernaste reningsverk.  
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Ansvar, mandat och organisering av projketet 
 
Utgångspunkt för styrningen av projektet är kommunallagen och utifrån den de 
mandat och befogenheter som åligger KS, TN och de direktiv som givits 
utförarorganisationen av projektet. Tillika interna styrande dokument avseende 
hur projekt skall drivas och återrapporteras. Även hur ett projekt organiseras 
utifrån kompetens och resurser är avgörande för god styrning och kontroll. Inom 
ramen för ett stå stort och komplext projekt som CRV kan vi konstatera att det 
finns delar avseende både styrning och organisering som kommunen bör 
utveckla, eller förtydliga, för att säkra än starkare kontroll.  
 
Ansvar och mandat 
Kommunallagen anger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 
 
I reglemente för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden i Kristianstad regleras den inbördes 
fördelningen av ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglemente för Kommunstyrelsen: 
Ur reglemente för Kommunstyrelsen framgår att KS är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. KS har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS 
leder och samordnar planeringen, uppföljningen och utvärderingen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. När det gäller KS ledningsfunktion åligger det dem bl.a. att leda och samordna den 
strategiska planeringen inklusive den översiktliga fysiska planeringen. KS har ägaransvar för mark, 
fastigheter och anläggningar.  
 
KS ska regelmässigt följa upp och utvärdera hur verksamheten i kommunen utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt vid betydande avvikelser underrätta fullmäktige.  
 
KS ska vidare med uppmärksamhet följa den tekniska verksamheten och verka för en bra 
försörjning och service av kommunens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- 
och avloppsanläggningar, gator m.m. 
 
Reglemente för Tekniska nämnden 
I reglemente för Tekniska nämnden anges att TN har det politiska ansvaret för  
genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens byggnader, 
anläggningar och allmän plats samt för teknisk försörjning. TN ansvarar för att genomförande av 
byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av 
fastigheter, anläggningar och allmän platsmark. TNs ledning och styrning omfattar att utvärdera de 
planer och riktlinjer som finns inom TNs verksamhetsområde.  
 
TN ska följa upp och rapportera avvikelser vid den återkommande budgetuppföljningen och 
bokslutsarbetet till KS och kommunfullmäktige. 
 
TN kan välja att delegera beslut som ska fattas av TN men där TN har flyttat beslutanderätten till 
någon annan. Det syftar till att effektivisera TNs arbete samt rationalisera den kommunala 
förvaltningen genom att beslutsvägar blir kortare och handläggningar blir snabbare. 
 
I TNs delegationsordning framgår att förvaltningschef och avdelningschef har rätt att fatta beslut 
om genomförande av projekt över 5 miljoner kronor som finns namngivna i TNs beslutade 
investeringsbudget.  
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Beslut som fattas genom delegation ska anmälas till TN och vara med på föredragningslistan 
nästkommande sammanträde. 
 
Vissa beslut kan ses som verkställighet av tidigare fattade beslut. Grunden för det är att det kan ses 
som en tillämpning av tidigare fattade beslut utifrån att de ofta har en begränsad beslutsomfattning.  
Ex avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tillämpning av avtal etc. Noteras bör att gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet inte alltid är helt klar. Om osäkerhet gäller kring information om 
verkställighetsbeslut kan nämnden fatta beslut om hur den typen av beslut lämpligen bör delges 
nämnden. 
 
Partnering och organisering av CRV-projektet 
 
Vad är samverkansentreprenader, eller partnering 
Utifrån genomförd förstudie 2015, om utbyggnad av CRV, och dess rekommendationer fattades 
beslut om att genomföra detta omfattande projekt i samverkan, eller partnering, med entreprenör. 
Bakgrunden till beslutet var bl a att utbyggnaden av CRV är ett omfattande och komplext projekt 
och där förutsättningarna är svåra att förutse. Genom valet av en samverkansentreprenad utvecklas 
projektet tillsammans med entreprenör och genom partnerskapet gavs även en extern parts 
kompletterande kompetens och kapacitet. Att bygga ett nytt reningsverk görs med 50-70 års 
mellanrum i en kommun emedan det finns erfarna entreprenörer med stor erfarenhet av just 
byggnation av reningsverk.  

Enligt TNC, Tekniska Nomenklaturcentralen, definieras partnerskap som:  

”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal 
samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå̊ ett bättre gemensamt resultat i ett 
projekt.”  

Samverkansentreprenad kan således vara lämpligt vid komplicerade projekt där man tillsammans 
arbetar fram en optimal lösning. Grundläggande är att parterna arbetar i ett team med öppen 
ekonomisk redovisning, gemensamt mål och, inte minst, öppenhet och förtroende.  

• För beställaren ger samverkansentreprenad en god insyn i bl a ekonomi, teknik, kvalitet 
och utmaningar genom att ingående aktörer har en öppen redovisning gentemot varandra.  

• För entreprenören medför det en större möjlighet att påverka projektet på̊ ett tidigt stadium 
och kan medverka till bättre lösningar.  

• I princip är det entreprenör och inte anläggningen som handlas upp i det första skedet.  

Erfarenheterna från partnering, vilket beskrivs i förstudien från 2015, är att partnering ställer stora 
krav på en stark beställarorganisation för att inte riskera att ”hamna i knät” på entreprenören. I 
rapporten skriver författaren ”beställarorganisationen bör vara väl utvecklad för ett samarbete som 
kräver mycket av beställaren”. 

Hur har det fungerat? 
Det framkommer i intervjuer inom denna granskning att man huvudsakligen varit nöjd med valet 
av modell, och entreprenör avseende om- och tillbyggnad av CRV-projektet. Det upplevs som att 
det har varit en framgångsrik modell baserat på öppenhet och tillit där utformning och design har 
tagits fram i samverkan. Detta inkluderar processval, materialval, inblandning och påverkan på 
framtida drift och arbetsmiljö m.m. Det framhålls att inte minst kommunen dragit nytta av den 
kompetens och kunskaps som vald entreprenör har kunnat bistå med i detta komplexa projekt. 
Detta utifrån både val av tekniska lösningar för att ”framtidssäkra” det nya reningsverket, men 
också att på bästa sätt hantera uppkomna utmaningar för att minimera kostnadspåverkan. Inte minst 
utifrån det omtag som projektet gjort utifrån undermåliga markförhållanden som identifierades i ett 
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sent skede. Det finns en gemensam bild av att framtagen lösning är ”bästa tänkbara” utifrån 
förutsättningar och målsättning.  
 
Det skall dock också sägas att det ställer stora krav även på beställaren i ett partneringprojekt. Det 
gäller att man i samverkan agerar stark och kompetent beställare, både för att bevaka ”kommunens 
intressen” men likväl för att vara en god samarbetspart för entreprenören. Här kan vi konstatera att 
kommunen sannolikt ej varit organiserad på ett sätt som varit optimalt utifrån vare sig ett 
projektperspektiv, eller för att ha tillräcklig kapacitet att bevaka de kommunala intressena i 
projektet. Kommunens numerära, men också kompetensmässiga, bemanning i det gemensamma 
projektet har beskrivits som bristfälligt. Bemanning från kommunen har genom åren till viss del 
varierat, men har huvudsakligen bestått av kommunens ombud och projektledare. Det framkommer 
att entreprenör, men också kommunen, identifierat att ytterligare resurser har behövts, och 
successivt har resurser och kompetenser tillförts. T ex byggprojektledare, ekonomicontroller etc. 
Det framkommer i vissa samtal en uppfattning att kommunen ”hamnat i knät på entreprenören” och 
att man därav riskerat att hamna i ett underläge. Vi kan konstatera att det krävs en stark 
beställarorganisation, och att detta är efterfrågat och gynnsamt även för samverkansparten.  
 
I tillägg till identifierade brister i den gemensamma projektorganisationen kan vi konstatera att det 
saknats intern styrgrupp för projektet, som brukligt vid stora och komplexa projekt. Så också i 
Kristianstad kommun. Det fanns enligt uppgift en intern styrgrupp i kommunen fram till det att 
beslut om partnering fattades, varefter den upplöstes. Styrgruppen ersattes med det gemensamma 
projektets styrgrupp, och med ombudsrepresentant för kommunen. Initialt fd förvaltningschef, och 
idag den nya VA-chefen. Det exakta mandatet för ombudet upplevs oklart, men vi konstaterar att 
det lagts ett stort ansvar på en enskild person i ett så stort och komplext projekt som om- eller 
utbyggnad av CRV till en kostnad överstigande en halv miljard.  
 
Vi finner det rimligt att ett projekt av denna omfattning och komplexitet bör drivas i enlighet med 
en tydlig projektstyrningsmodell, med tillsatt styrgrupp, och uppdrag och mandat för ombud och 
projektledare tydligt beskrivet i beställarens direktiv till projektet, och med utgångspunkt i 
reglementen och delegationsordning. Något sådant projektdirektiv (författat av beställaren) har vi 
inte kunnat identifiera. Det direktiv som finns är formulerat av partnerskapet tillsammans.  
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Vad har hänt i CRV-projektet? 
 
Händelseförloppet beskrivs i två delar, dels en återgivning av de viktigaste 
händelser i projektförloppet och som är återgivna i formella dokument, som vi 
kunnat identifiera och fått tillgång till, så som beslut i, respektive 
informationspunkter till, TN och/eller andra politiska instanser. Men även 
protokoll från projektets styrgrupp.  
 
Den andra delen av händelseförloppet är en sammanfattning utifrån genomförda 
intervjuer kring vad som uppges ha sagts, eller informerats om, i olika 
sammanhang. Detta både muntligen vid föredragningar i både presidier, TN, och 
KSAU, såväl som informellt i t ex veckoavstämningar mellan förvaltning och 
politik. Det skall sägas att det finns delvis olika bild av vad som informerats om, 
när och till vem, varför det är ogörligt att redovisa en ”exakt sanning” kring 
händelseförloppet i detta projekt.  Syftet med kapitlet är dock att, enligt bästa 
förmåga, återge vad som har hänt och när, samt återge vem som har haft vilken 
information.  
 
Vi har valt att dela in redovisningen i två delar; del ett är perioden fram till dec 
2018, och del två är från 2019 och framåt. Den nuvarande TN hade sitt första 
konstituerande möte den 17 januari 2019.  
 
Perioden fram till december 2018 
 
Formella beslut och underlag 
Följande bild ger en översikt över tidslinjen från 2015 t o m 2018. Texten nedan följer sedan 
kronologiskt och mer utförligt vad som hänt vid de olika tidpunkterna.  
 

 
 
Diskussionen om CRV har pågått sedan en lång tid tillbaka. Vi har valt att börja genomgången från 
2015 och det förstudiedirektiv och förstudien som presenterades 2015-11-06. Förstudien som tas 
emot av förvaltningen redovisar en sammanställning av alternativa lösningar som har 

2015

Förstudie
2015-11-06
- Teknikval (aktiv 
slamteknik)
- Partnering
föreslås som 
arbetsform

Budget (projektet)
130-160 

mkr

Budget (politik)
130-160 

mkr

2016

Förfrågning
Tilldelning

20170120

Överklagan
Ny tilldelning
Kontrakt

20170601

2017

Upphandling

Systemval
- Omfattning
- Teknikval 
(membran-
teknik)

Fas 0

Diarieförd kontakt 
med TN / KS

Info maj 
2016

535 mkr 
(i tjut)

Startbeslut för hela 
projektet 8/11 -18 

593 mkr 
181025

476 mkr 
(april -

18)

2018
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kostnadsberäkningar mellan ca 130-160 mkr. I förstudien föreslås även partnering som arbetsform 
för genomförandet. Detta mot bakgrund av att dra nytta av extern kunskap kring byggnation av 
moderna reningsverk, en kunskap som av naturliga skäl ej i normalfallet finns i den kommunala 
förvaltningen.  
 
TN får ett informationsärende i maj 2016 där förstudien presenteras, inkl. budgeten och att 
processen kring partnering är påbörjad. Budgeten är densamma som återfinns i förstudien. Något 
politiskt beslut om partnering som modell tas inte formellt av nämnden. 
 
Därefter genomförs upphandling under hösten 2016. Upphandlingen överklagas och ny utvärdering 
genomföras efter beslut om rättelse från Malmö tingsrätt. Ny tilldelning sker den 1 juni 2017 och 
kontrakt med entreprenör signeras den 16 juni 2017. Under hösten 2017 startar Fas 0 med 
systemval och samsyn för projektet etableras. Under hösten genomfördes en djupgående BAT-
analys (Best Available Technology) inför processvalet. Efter utvärdering av BAT och LCC 
(livscykelkostnader) gjorde projektets styrgrupp det tekniska valet att gå vidare med membran i en 
aktivt slamprocess. I och med detta var processvalet avslutat och arbetet med att omsätta 
processvalet till byggnader och bassänger började. Under denna period finns det ingen 
dokumenterad återrapportering till TN, varken gällande teknikval eller omfattning. Däremot 
framgår i styrgruppsprotokoll från 7 december 2017 att politiker (oklart nämnd, presidie eller annat 
forum) ställer sig positiva till teknikvalet membran. Exempel på konsekvenser av detta teknikval 
var att kvalitén bedömdes förbättras med vald teknik, investeringskostnaden var likvärdig 
alternativt teknikval, men en något större driftskostnad. Denna information kan inte återfinnas i 
besluts- eller informationsärenden till nämnden utan har framförts som muntlig information från 
förvaltningschef.  
 
I presentationer från förvaltningen beskrivs att projektet tagit fram en budget för projektet, baserat 
på nyckeltalsberäkningar, som uppgår till 535 mkr i mars 2018. Detta är ingen uppgift vi kunnat 
verifiera i styrgruppens dokumentation. I en föredragning i april 2018 för nämnden (ej diariefört 
presentationsmaterial) presenterar förvaltningschefen bakgrunden till projektet, vald teknik samt en 
bild med ”uppskattade kostnader, tidigt skede” på totalt 476,6 mkr. 
 
Nytt miljötillståndet erhölls 2018-07-06, vilket innebar skärpta utsläppskrav på reningsverket.  
Vid förprojektering (Fas 0 och 1) blev slutsatsen att merparten av bassängvolymerna var i dåligt 
skick, eller rent av för små, för att möta de krav som ställts av Länsstyrelsen i det nya tillståndet. 
För att klara de nya höjda kraven från Länsstyrelsen samt förbereda verket för framtida krav på 
exempelvis läkemedelsrening, kom man fram till att samtliga reningssteg behövde renoveras eller 
helt ersättas. 
 
Sommaren 2018 havererade utrustningen i ena linjen för slambehandling i reningsverket, varpå 
driftorganisationen omedelbart planerade för att avhjälpa felet. Man kom fram till att detta skulle 
kräva stora och kostsamma åtgärder och frågan diskuterades om rimligheten i att lägga dessa 
pengar på något som också var en del av den planerade upprustningen i nära framtid, varpå 
åtgärderna gick från att vara en driftåtgärd till att bli en investeringsåtgärd inom ramen för det 
planerade projektet. 
 
Den 25 oktober 2018 har projektets styrgrupp en slutkostnadsprognos (inkl. risker och möjligheter) 
som uppgår till 593 mkr. Drygt två veckor tidigare, 25 oktober 2018, har kommunens projektledare 
(även deltagare i projektets styrgrupp) tagit fram ett tjänsteutlåtande där projektet ”beräknas uppgå 
till totalt 535 mkr om alla etapperna genomförs”.  
 
Den 8 november 2018 (drygt två veckor efter styrgruppen prognostiserat projektet till 593 mkr inkl. 
risker och möjligheter) fattar TN beslut om ”startbeslut för utbyggnad av CRV”. I beslutet ger 
nämnden C4 Teknik (nu tekniska förvaltningen) i uppdrag att bygga om och ut CRV för att möta 
ökad belastning och skärpta reningskrav. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen 
tilldelas tillräckliga medel i kommunfullmäktiges årliga investeringsbudget för åtgärderna. I 
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underlaget för beslutet ligger TJUT från projektledaren daterat 5 oktober 2018 och där projektets 
totala kostnader beräknas uppgå till totalt 535 mkr. Samma kostnad för ut- och 
ombyggnadsbehovet av CRV återfinns i entreprenörs statusrapport daterad 4 oktober 2018. I 
entreprenörs presentation framgår också att ”byggherrekostnader” tillkommer.    
 
Värt att notera är att det inte finns någon information om att TN fått, eller begärt, någon formell 
återrapportering från förvaltningen från det att TN fick information i maj 2016, till dess att 
startbesked fattades den 8 november 2018. Under denna period har såväl upphandling genomförts, 
avtal tecknats, samt teknikval gjort, som sedan ligger till grund för projektets genomförande men 
stor påverkan på både investering och på verkets framtida drift.  
 
Informella kontakter beskrivna utifrån genomförda intervjuer 
Utöver formella besluts och informationsärenden har förvaltningschefen, tillika ombud i projektets 
inledande faser, haft veckovisa avstämningsmöten med ordförande i TN. Detta under ovan nämnda 
tidsperiod fram till utgången av 2018. Det uppges även att muntlig information skett vid 
nämndsmöten. Då det saknas dokumentation är det svårt att fullt ut belägga vilken information som 
föredragits, och i vilken omfattning denna har mottagits och förståtts. Nedan bygger på vad som 
tagits upp i intervjuerna som genomförts inom ramen för detta projekt. I intervjuerna tas bland 
annat följande upp kopplat till händelseförloppet: 

• Förvaltningschef och VA-chef fick i uppdrag att ansvara för helheten, men några formella 
beslut kring detta har ej fattats. Något internt projektdirektiv från beställaren finns inte.   

• Förvaltningschefen bestämde att genomföra ombyggnaden stegvis, de sämsta delarna först. 
Här fattade förvaltningschefen även beslut om teknikval (baserat på bästa möjliga teknik, 
så kallad BAT-analys). Genom den valda tekniken (membranteknik) gavs bättre 
förutsättningar att rena såväl för mikroplaster som läkemedel, till samma 
investeringskostnad, men till en något högre driftskostnad.  

• Enligt samtal med tidigare förvaltningschef har TN erhållit muntlig information om såväl 
teknikval, som andra frågor. Förvaltningschefen konstaterar att inga formella beslut är 
fattade, men att politiken inte heller motsatt sig teknikvalen som fattats av förvaltningen 
(baserat på styrgruppens underlag) 

• I oktober 2018 gav enligt uppgift en presentation för KSAU avseende projektet. Även 
projektets förväntade kostnad om 534 mkr presenterades, inklusive att det fördes en 
diskussion om att det i det här skedet är en osäkerhet på minst 20%, samt att 
byggherrekostnader tillkommer.   

 
Perioden från 2019 
I och med valet 2018 byts TN ut och nya politiker besätter TN. Det innebär ny nämndsordförande 
och viceordförande tillträder och ska sätta sig in i bland annat CRV projektet. Den nytillträdda TN 
har sitt första möte den 17 januari 2019.  
 
Formella beslut och underlag 
Följande bild ger en översikt över tidslinjen från 2019 t o m 2020. Texten nedan följer sedan 
kronologiskt och mer utförligt vad som hänt vid de olika tidpunkterna.  
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Arbetet fortgick med att ta fram plan för genomförande av byggnation (fas 2). I styrgruppsprotokoll 
från 25 januari 2019 framgår att den löpande kalkylsumman för projektet beräknas till 546 mkr, 
med en slutkostnadsprognos (inkl. risker och möjligheter) beräknad till 606 mkr. Samma datum 
skrevs ramentreprenadskontrakt med entreprenör för Fas 2 under av ombuden. 
Ramentreprenadskontraktet omfattar 12 delentreprenader. Från styrgruppsanteckningarna framgår 
att varje delentreprenad där kontrakt tecknas ”måste upp i TN”. Vidare skriver ombuden under 
avtal för slambehandling etapp 1 (del 1) till ett värde om 9,7 mkr, och övrigt etapp 12 till ett värde 
om 11 mkr, utan att startbesked beslutats av TN eller som anmälan av delegationsärende till 
nämnden. Enligt avtal avseende etapp 1 specificeras också att delentreprenaden påbörjats 2018-09-
15, dvs 4 månader innan formellt kontrakt upprättats. Avtalstecknandet av 
delentreprenadskontraktet kan därmed ses som avsteg från överenskommelsen att 
delentreprenaderna tecknas först efter TN fattat beslut om startbesked.  
 
Baserat på tjänsteutlåtande från 15 mars 2019 fattar TN startbeslut gällande start av 
delentreprenaden av ny inloppspumpstation (etapp 3) samt ny förbehandling (etapp 4) som del av 
utbyggnaden av CRV. Detta utgör två av de tolv kontraktsdelarna som vid denna tidpunkt finns 
planerad för projektet. I underlagen beräknas kostnaderna uppgå till 112 mkr för de båda stegen, 
samt att totalentreprenadkostnaden beräknas till 535 mkr.  
 
Under våren 2019 bedömer projektets styrgrupp att det krävs ett omtag pga. svåra 
markförhållanden och att inkommande ledningarna var i mycket dåligt skick. Sämre än tidigare 
identifierat. Styrgruppen beslutar att en ny lösning ska tas fram, där genomförandet sker i ett samlat 
block jämfört med tidigare etappvisa lösning.  I april är slutprognosen beräknad till ca 617 mkr, och 
där markarbetena innehåller risker som tidigare inte kunnat förutses. Projektet och styrgruppen ser 
över olika lösningar för att hitta mest kostnadseffektiva lösning. Den 26 juni 2019 är slutprognosen 
beräknad till 599 mkr. Ansökan om bygglov lämnas in 2019-12-09 utifrån nytt förslag och omtag.  
 
I samband med årsskiftet 2019/2020 avslutar förvaltningschefen för tekniska förvaltningen sitt 
uppdrag i kommunen. Förvaltningschefen har, tillsammans med projektledaren som fortsatt är kvar 
i organisationen, varit en helt central person från beställarens sida i egenskap av ombud. När 
förvaltningschefen slutar försvinner även en stor del av kommunens kunskaper om CRV-projektet.  
 
Den 30 januari 2020 fattar TN beslut om att bordlägga förvaltningen förslag till TN att fatta beslut 
om att ge förvaltningen i uppdrag att handla upp entreprenad för Fas 2 med start av arbetet 2020-
04-01. Till ärendet bifogas tjänsteutlåtande daterat 2020-01-07, samt det ursprungliga avtalet 
tecknat med entreprenör för Fas 1), daterat till 2017-06-16. Varför ärendet bordläggs framgår ej av 
protokoll, men enligt intervjuer sker det på grund av att TN önskar förtydligande information kring 
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Prognos inkl RoM
606 mkr 
25/1-19

Budget (politik)
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Ramentre-
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inkluderar 12 
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Diarieförd kontakt            
med TN / KS

Startbeslut för ny 
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förbehandling 14/3

Startbeslut förslag 
om FAS 2 bordläggs 
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Startbeslut TN ang FAS 2 
o upphävt beslut 14/3-19

beslutas 27/2

Startbeslut KSAU 
igångsättnings-
tillstånd 25/3

Information TN 
11/12-20 
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Styrgruppen 
beslut om ny 

design 
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2019-08-28
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31/1-20

591 mkr 
13/3-20

596 mkr 
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vad ”omtagets” lösning i praktiken innebär avseende inte minst ekonomiska konsekvenser och 
tidplanen påverkan. Ramentreprenadkontraktet för Fas 2, som förvaltningen redan tecknat med 
entreprenör 2019-01-25, finns ej omnämnt i TJUT som ligger bifogat ärendet, eller som separat 
bilaga. Beslutsmeningen är framskriven som ”att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att handla 
upp entreprenad för Fas 2 med start av arbetet 2020-04-01”.  
 
En månad senare, den 27 februari 2020 beslutar TN: 

• Att ge Tekniska förvaltningen startbeslut för utbyggnad av CRV för Fas 2 med start av 
arbetet 2020-04-01 till en takkostnad om 535 miljoner kronor 

• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett lägre driftsnetto 
• Att vid varje nämndssammanträde informera projektet 

Detta är första gången begreppet ”takkostnad” dyker upp och då som ett resultat av nämndens 
formulering av beslut. I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet (daterat 2020-01-07 och 
som är samma som låg med i handlingarna till nämndens januarimöte 2020) beskrivs det att 
projektet ”beräknas uppgå till ca 535 mkr”. Även i detta beslut kan det ses som att Fas 2 ges 
startbesked, samtidigt som första delentreprenaden i Fas 2 påbörjades redan september 2018, dvs 
1,5 år tidigare. Det skall dock påpekas att utifrån intervju med tidigare förvaltningschef så var 
påbörjandet av denna delentreprenad ett resultat av att utrustningen för slambehandling i ena linjen 
i det existerande reningsverket havererade sommaren 2018. Driftorganisationen påbörjade då 
omedelbart ett arbete att avhjälpa felet, men det stod snart klart att det mest kostnadseffektiva var 
att omgående initiera den planerade upprustningen. Felet bedömdes nödgat att åtgärdas så 
skyndsamt som möjligt och gick därmed från att vara en driftåtgärd till att bli en investeringsåtgärd. 
Något formellt politiskt beslut (startbesked) om detta har ej fattats, men enligt uppgift informerades 
TN muntligt om detta.   
 
Vid samma möte, 27 februari 2020, beslutar TN att upphäva tidigare startbesked gällande de två 
delentreprenadkontrakten; ny inloppspumpstation (etapp 3) samt ny förbehandling (etapp 4) pga. 
det omtag som behövt tas med anledning av dåliga markförhållanden.  
 
Den 12 mars 2020 formulerar TN (baserat på tjänsteutlåtande från förvaltningen) beslut som 
innebär att TN ber KS att fatta beslut om startbesked för utbyggnad av CRV avseende Fas 2 till en 
”takkostnad” om 535 mkr. Även i tjänsteutlåtandet från förvaltningen används nu begreppet 
”takkostnad” och ”takpris”. Att ärendet hamnar hos KS hänvisar KS till regelverket som säger att 
fastighetsinvesteringar som överstiger 5 mkr kräver KSs igångsättningstillstånd. Detta är, enligt 
uppgift i intervjuer, första gången startbesked inom CRV projektet går upp till KS/KSAU. Projektet 
har hittills hanterats som en anläggningsinvestering inom budget, vilket ligger inom ramen för TNs 
delegation att besluta om. Dock har KSAU varit informerade under projekttiden.     
 
Den 18 mars 2020 får KS underlag för att fatta beslut om ett igångsättningstillstånd för utbyggnad 
av CRV till en takkostnad om 535 mkr. KS får underlag för att fatta beslut daterat den 12 mars 
2020, tjänsteutlåtande från tekniska förvaltningen, men väljer att delegera beslutet till KSAU. 
Skälet till detta uppges i intervjuer vara bristande underlag och presentation av projektet.  
 
Till KSAU-mötet den 25 mars 2020 tar kommunledningskontoret fram ett tjänsteutlåtande (daterat 
2020-03-20) som, tillsammans med en rad andra kontrakt, avtal och förstudier, är underlag för 
KSAUs beslut om: 

• Att bevilja TN igångsättningstillstånd för utbyggnad av CRV till en takkostnad om 535 
miljoner kronor. 

• Ge TN i uppdrag att arbeta för lägre driftnetto 
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• Att uppmana TN att fortsätta processen med att teckna samverkansavtal för att nå 
miljömässiga och ekonomiska vinster, samt återkomma till KS med ett eventuellt 
avtalsförslag (detta avser  

Av protokollet från mötet framgår att ”på sammanträdet informeras om nuläget för de risker- och 
möjligheter som finns i projektet. Exempelvis alternativ pålningsteknik, valutakurser etc.”. Hur 
stora risker som diskuteras är kan ej utläsas ur protokoll. I intervjuer framkommer att uppfattningen 
skiljer sig åt, allt ifrån att riskerna uppgår till 40 mkr till att de uppgår till 100 mkr. Vi kan dock 
konstatera att de som varit föredragande från projektet, ombud från entreprenör och förvaltningens 
egna ombud eller tjänstemän, inte redovisat den löpande kalkylering som projektet arbetar utifrån, 
dvs 591,3 mkr inklusive risker och möjligheter. Det uppges också att på direkt fråga från politiken 
om projektet kommer kunna genomföras inom en takkostnad om 535 mkr så har svaret från 
projektet varit ”ja”. 
 
Genom intervjuerna framkommer också att det funnits en diskussion bland entreprenörens 
representanter och tekniska förvaltningens tjänstepersoner om att redovisa styrgruppens kalkyl, 
inklusive risker och möjligheter, eller inte. Vem och varför beslutet fattades att inte visa 
kalkylsumman är oklart. Det förefaller dock ha varit ett val som gjorts, mer eller mindre medvetet. 
Ett skäl som anges är att kalkylsumman ändå inte helt stämmer, den ändras löpande och uppges 
därför vara av begränsat värde, och att det är först när det finns mer detaljerade underlag som en 
mer exakt relevant kostnadsberäkning och redovisning kan göras. Ett annat skäl som angetts är att 
hålla fast i beslutad budget för att behålla en ”press” på entreprenören. Konsekvenserna av att 
ombuden för CRV inte är transparenta med kalkylsumman har dock lett till att KSAUs och TNs 
ledamöter uttrycker att de känner sig lurade och förda bakom ljuset.  
 
Andra viktiga händelser som har haft påverkan på projektet, eller frågor som inte lyfts som 
informationspunkt eller beslutspunkt till politiken 
Andra viktiga händelser att notera är: 

• Styrgruppen den 13/3 2020 är första gången förvaltningen inkluderar ekonomikompetens i 
projektets styrgrupp.  

• I styrgruppsprotokoll den 13/3 2020 framgår att styrgruppen förbereder kontrakt för 
delentreprenad 2. Markarbeten. Kontraktet är klart för signering och uppgår till 131,3 mkr. 
Av protokollet framgår att kontraktet kan signeras först efter KSAU delgetts information. 
Samma dag som KSAU fått information undertecknas avtalet mellan förvaltningen och 
entreprenör. TN har dock inte fattat beslut gällande startbesked för delentreprenad 2.  

• Under senvåren 2020 avslutar kommunens projektledare sin anställning för en anställning 
hos entreprenören. I och med detta tappar kommunen en stor del av kunskapen kring CRV. 
Detta efter att förvaltningschef, tillika kommunens ombud, avslutade sin tjänst ett par 
månader tidigare. Dessa två personer var centrala från kommunens sida. Första 
styrgruppsmötet med ny bemanning från beställaren är den 6 maj 2020.  

• Vid styrgruppsmötet den 28 augusti framgår ”sannolikt kommer riskerna med pålning 
kunna släckas under hösten vilket kommer att påverka slutprognosen för projektet 
kraftigt”. Prognosen är vid mötestillfället satt på 590 mkr. 

• 1 november 2020 tillträder ny förvaltningschef. Förvaltningschefen deltar vid 
styrgruppsmöte den 6 november för första gången.  

• Vid mötet den 6 november informeras styrgruppen att extra möten har hållits på CRV i 
oktober (inga formella styrgruppsmöten) för att genomföra successiv kalkylering, diskutera 
omfattning och kalkylläget i byggnad C. Av anteckningar framgår att ”tidigare” bestluades 
att kontorsdelen, solceller samt externslambyggnaden kunde strykas. Detta verkar dock inte 
vara fattat på något av de formella styrgruppsmötena utan skett i andra forum.  

• På mötet den 6 november framgår att ”nulägesbudgeten ligger på 595 mkr inklusive saldot 
för risk- och möjligheter”. Vidare framgår av anteckningarna att summan 535 mkr ser 
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projektet som ”exklusive risk- och möjligheter” samt att de 535 även exkluderar en 
indexuppräkning sedan 2018 med ca 30 mkr.   

• Den nytillträdde förvaltningschefen har nu informationen och snart därefter informeras 
politiken. 

 
Översikt utveckling av budget jämfört med slutkostnadsprognos 
I följande graf framgår styrgruppens löpande slutkostnadsprognos inklusive risker och möjligheter, 
samt vilket datum prognosen återfinns på projektstyrgruppens möte.  
 

 
Som framgår av grafen har projektets slutprognos hela tiden legat runt 600 mkr inklusive risker och 
möjligheter. Under arbetets gång har t.ex. risken för pålning såväl tillkommit som fallit ifrån. 
Förändringar av planerade investeringar så som kontorsdel, solceller externslambyggnad har tagits 
bort. Konsekvenser av dessa val är inget vi kan bedöma, men vi kan konstatera att valen inte är 
formellt informerade eller beslutade om i TN. Vi kan också konstatera att oavsett 
kostnadsminskningar och risker som försvinner kvarstår slutprognoser på ca 600 mkr, vilket 
föranleder oss att tro att 600 mkr verkar vara den siffa som styrt projektets budget, något som 
styrks av resonemangen som fördes vid styrgruppsmötet den 6 november (se ovan).  
 
Sedan februari 2020, efter nuvarande TNs tillträde och önskemål, har TN erhållit månadsrapporter 
från styrgruppen. I rapporterna har projektet uppgett prognos, men prognosen har varit lika med 
budget, dvs 535 mkr. Det har funnits olika kommentarer till detta i rapporterna, men vi kan 
konstatera att transparensen har varit låg.  
 
Vi konstaterar också att de som känt till den löpande slutprognosen, utifrån i projektet genomförd 
successiv kalkylering, har varit deltagare i projektets styrgrupp. Inte heller vid dragningar för 
politiker i TN och KS, eller i månadsrapporterna har slutprognosen redovisats vid något tillfälle. 
Däremot har risker diskuterats, och då särskilt vid mötet med KSAU den 25 mars 2020.  
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Frågeställningar och våra observationer 
 
I det här avsnittet svarar vi på de frågor som beställaren ställt och som vi fått i 
uppdrag att belysa. Efter varje fråga lämnar vi ett svar som grundas på de 
intervjuer och dokument som vi fått tillgång till. Utöver de dokument som vi 
initialt fått har vi efterfrågat och fått mer material som tillsammans utgjort det 
underlag som vi sedan grundar våra rekommendationer på. 
 
Frågor ställda till utredningen 
 
1. Har nödvändig och korrekt information delgivits rätt instans i rätt tid? 

Vår bedömning är att politiska nivån (TN och KS) inte fått nödvändig och korrekt information. 
Detta baserat på: 

• Projektets styrgrupp (upphandlad entreprenör och representanter från tekniska 
förvaltningen) har haft information om projektets prognostiserade utfall som inte delgivits 
TN, KS eller kommunledningskontoret formellt. Inte i något av tjänsteutlåtande från 
projektet eller i PowerPoint-presentationerna från projektet har information om projektets 
prognostiserade utfall (inklusive risk och möjligheter) redovisats.  

• Risker och möjligheter i mer generella beskrivningar har endast informerats om muntligt, 
varvid olika förståelse av konsekvenser av dessa har nåtts.  

• Endast begränsad information har delgivits till TN och KS om de mest centrala vägvalen 
som projektet har gjort. Viss information i TN, men dock utan tydliga alternativa vägval 
och konsekvensanalyser av de olika valen.  

• Månadsrapporter som tagit fram from februari 2020 har inte använt sig av styrgruppens 
prognossiffor utan använt beslutad investeringsbudget som prognos 

• Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr ska tas av KS. Det finns olika syn på huruvida 
investeringen i CRV ska till KS för igångssättningsbeslut (startbesked). TN har tolkat det 
som en anläggningsinvestering inom ramen för investeringsbudgeten, och att som sådan så 
fattas igångsättningsbeslut av TN. Oklarheten kan vara orsaken till den begränsade 
informationen till KS. 

Däremot har det funnits transparens, som vi kan bedöma, i beslutsunderlag, kalkyler och vägval 
mellan entreprenören och förvaltningens representanter i styrgruppen.  
 
2. Finns det klara rutiner för kontakt- och beslutsvägar?  

Vår bedömning är att det är oklara rutiner och processer för anläggningsbeslut. Detta baserat på 
följande: 

• Det finns en otydlighet vad som gäller för anläggningsinvesteringar. Här har TN hittills 
fattat beslut om dessa projekt. Projekten kan vara mycket stora såsom CRV-projektet och 
projekt avseende överföringsledningar m.m. 

• Det finns en oklarhet i av vem och när startbeslut ska fattas samt hur detta hänger samman 
med delegationsordningen. Vem har vilket mandat - förvaltningschef, ombud, TN, KS. Här 
råder oklarheter. 

• Som en följd av oklarheten om vem som har rätt att fatta beslut, fattade under våren 2020 
först TN och sedan KS beslut om igångsättning av CRV-projektet. Det skall också sägas att 
TN redan i november 2018 gav C4 Teknik (numera Tekniska förvaltningen) i uppdrag att 
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bygga om och ut CRV. Utifrån detta tecknades Ramentreprenadskontrakt i januari 2019 
med entreprenören avseende hela ombyggnationen. 

• Återkopplingen från förvaltningens tjänstepersoner till partnerskapets styrgrupp har varit 
begränsad. Exempelvis uppger såväl förvaltningens tidigare projektledare och 
entreprenörens ombud att budgeten har ett maxbelopp om 535 mkr. Partneringprojektets 
styrgruppen verkar levt sitt ”eget liv”, och entreprenörens representant/-er har haft lite 
insyn i beslut som fattats inom ramen för de politiska forumen i kommunen. 

3. Finns brister i projektorganisationens uppbyggnad och bemanning? 

Vår bedömning är att det finns brister i projektorganisationens uppbyggnad och bemanning. Detta 
baserat på:  

• Arbetsformen som valts (partnering) ställer stora krav på en stark beställare för att skapa en 
balans mellan beställare och entreprenör. I fallet med CRV har kommunens bemanning i 
projektets styrgrupp: 

• Varit underdimensionerad numerärt jämfört med entreprenören 
• Under lång tid saknat kompetenser representerade, t ex ekonomisk kompetens 
• Avsaknad av kompetens som representerar ett kommunledningsperspektiv  

• Kommunens representanter i styrgruppen har under lång tid bestått av ett ombud (tillika 
förvaltningschef) och en projektledare. I övrigt har förvaltningens personal inte varit 
särskilt involverad i projektets genomförande. 

• Kommunen har saknat en intern styrgrupp för att styra projektet utifrån ett 
beställarperspektiv.  

 
4. Kontroll av delegationer, ansvar och beslutsnivåer – har beslut fattats på rätt nivåer enligt 

beslutad delegationsordning? 

Vår bedömning är att delegationsordningen har följts, men anmälan till TN i delegationsbeslut 
varit bristfällig. Detta baserat på följande: 

• Enligt TNs delegationsordning 2018 och 2020 kan förvaltningschef och avdelningschef 
fatta delegationsbeslut över 5 Mkr i TN beslutad investeringsbudget. Delegationen avser 
såväl fastighets- som anläggningsinvesteringar. 

 

• Vi kan, likt revisionen, se att det saknas en tydlig rutin för när delegationsbeslut skall 
anmälas till TN.  

• Utredningen har inte erhållit några anmälningsärenden till TN gällande delegationsbeslut 
kopplat till ekonomi. Till exempel överenskommelserna med entreprenören avseende 
Utbyggnad av centrala reningsverket 2017-06-16, fas 1 samt Ramentreprenadkontrakt Fas 
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2 (2019-01-25) borde rimligen anmälts till TN som delegationsbeslut. Men någon sådan 
anmälan kopplat till ekonomiska beslut finns inte dokumenterad. Detta då båda dessa 
kontrakt uppgår till en summa som vida överstiger 5 mkr.  

• Utredningen visar på situationer när delegationsmöjlighet ej nyttjats. Exempel på detta är 
när förvaltningschefen lyfter till TN att fatta beslut om startbesked innan vissa 
delentreprenader tecknats.  

 
5. Finns det brister i kontrollfunktionerna – vad gäller bl.a. projektets löpande prognos? 

Vår bedömning är att det funnits brister i kommunorganisationens kontrollfunktioner för projektet. 
Däremot har projekt och styrgrupp haft kontroll i projektets framdrift. Detta baserat på följande: 

• Projektet har saknat en struktur och rutin för återkoppling till TN och KS. På motsvarande 
sätt har inte heller TN eller KS varit tydliga med vilken återrapportering man förväntar sig 
av projektet. Strukturerad återkoppling till TN i form av månatliga rapportering påbörjas 
först våren 2020. Därförinnan har information huvudsakligen framförts muntligt vid 
nämndsmöten eller enskilda sittningar med TNs presidie.  

• TN har ej fattat beslut om viktiga vägvalsfrågor, som kan förväntas ha ekonomisk och/eller 
kvalitetsmässig påverkan på slutprodukt.  

• Projektet har arbetat aktivt med löpande prognos från projektet, utifrån metod som kallas 
successiv kalkylering. Arbetssättet innebär att projektet prognostiserat kostnaderna allt 
eftersom projektet framskridit, samt löpande inkluderat såväl risker som möjligheter 
kopplat till utfall.  

• Den successiva kalkyleringen har varit ett sätt att få styr på projektet och dess kostnader, 
snarare än att det prognostiserade utfallet sett som det slutliga kostnadsutfallet. För att få en 
mer rättvisande prognos har projektet velat avvakta produktionskalkyler vilket görs vid 
senare skeden. 

 
6. Finns brister i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön för medarbetarna i 

projektorganisationen? 
 
Vår bedömning är att det är svårt att få en entydig bild av arbetsmiljön. Gällande den faktiska 
”projektorganisationen” bedömer vi den som god. Medarbetare i anslutning till 
projektorganisationen har dock upplevt vissa arbetsrelaterade utmaningar. Detta baserat på 
följande: 

• Utifrån genomförda intervjuer framkommer det att arbetet i det gemensamma projektet och 
den gemensamma styrgruppen har fungerat väl. Det upplevs som högt i tak och raka 
diskussioner, och där ingen tar över utan alla kommer till tals. Det skall dock noteras att det 
varit begränsad bemanning från kommunens sida så som tidigare redovisats. 

• Avseende ett mer ”kommuninternt” perspektiv framkommer att det varit begränsat med 
interna möten och delaktighet i projektet. Tidigare förvaltningschef (ombud) och 
projektledare har upplevts av andra som att de velat driva projektet själva utan nämnvärd 
inblandning från övrig förvaltningsorganisation. Andra upplever det som att dessa stängt 
andra ute, varit knapphändiga med information, och haft mycket att säga till om.  

• I samband med byte av ombud, och också projektledare, från kommunen sida så gavs inte 
tillräckliga förutsättningar för att leva upp till uppdraget. Arbetssituationen för ombudet 
blev ansträngt vilket kan förvänta haft negativ inverkan på vilket fokus och engagemang 
ombudet kunnat gå in med.  

• Det framkommer vidare att det funnits enstaka incident av arbetsmiljökaraktär där enskild 
medarbetare varit utsatt. Incidenten har varit ledningen tillkänna.   
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7. Finns brister i processer och rutiner för kommunikation och information till tekniska nämnden 

och kommunstyrelsens arbetsutskott? 
 
Vår bedömning är att det finns brister i processer och rutiner avseende kommunikation och 
information till såväl TN som KSAU. Detta baserat på följande: 

• När det gäller reglemente för KS respektive TN anges vilket ansvar de båda myndigheterna 
har för den tekniska verksamheten i kommunen, däremot inte på vilket sätt kommunikation 
och information ska ges. När det gäller fastighetsinvesteringar har KS utformat tydliga 
regler både vad gäller igångsättning och annan rapportering. När det gäller 
anläggningsinvesteringar saknas denna tydlighet.   

• När återrapportering skett till såväl TN som KSAU har styrgruppsrepresentanterna inte 
presenterat successiva kalkylsumman och därmed projektets prognos inklusive risker och 
möjligheter. Styrgruppsrepresentanterna har presenterat fastlagd investeringsbudget.  

• Vi kan, i enlighet med svar på fråga 4, konstatera att delegationsordning i formell mening 
följts. Dock bedömer vi att information av strategisk eller viktig art har ej delgetts TN för, 
där TN rimligen bör fatta dessa principiellt viktiga beslut. Exempelvis: 

• Beslut om startbesked för första delentreprenaden i fas 2 har inte fattats av TN. 
• Beslut om teknikval har inte fattats av TN, även om det påverkat såväl 

investeringskostnad som driftskostnad. I tjänsteutlåtande daterat 2018-10-05 
beskrivs att ”efter utvärdering av BAT (best available technology) och LCC 
(livscykelkostnader) presenterades resultatet för styrgruppen som beslöt att 
projektet skulle gå vidare med membranteknik i en aktivslam-process”. 
Beskrivningen pekar på att projektets styrgrupp sett sig som beslutsfattare i frågan. 
Möjligen utifrån hur man tolkat uppdraget i partneringprojektet. 

• TN har inte fattat några formella beslut (eller information) från den förstudie som 
informerades om i maj 2016 (budget på 130-160 mkr) till att projektet istället 
omfattade en investering på 476 mkr (april 2018). Inga beslutsunderlag är 
presenterade avseende detta.  

• 2019-01-25 tecknar tekniska förvaltningen ett ramentreprenadkontrakt med 
entreprenör avseende Fas 2, vilket omfattar projektets samtliga 12 delar. 
Entreprenören har därmed kontrakterats för hela projektets genomförande. Ett år 
senare, 2020-02-27 beslutar TN att ge förvaltningen startbeslut för Fas 2 av 
projektet – vilket även fattas av KSAU (efter delegering från KS) den 25 mars 
2020. I såväl tjänsteutlåtande som ligger till grund för KS som TN kan man läsa 
det som att Fas 2 ännu inte är upphandlat, samtidigt som ramentreprenadkontraktet 
för Fas 2 är bifogat material i ärendet.  

 
8. Om brister identifieras – var i kedjan uppstår bristerna 

Vi kan konstatera att brister finns i projektets styrning, och att de uppstår på flera ställen. Detta 
baserat på följande: 

• Bristerna uppstår primärt i informationen från styrgruppen till TN och till KS 
(arbetsutskottet). Såväl tjänstepersoner som representanter från upphandlad entreprenör har 
brustit i redovisning av projektets framdrift och av successiva prognoser för projektet.  

• Avseende brister gällande t ex ekonomisk rapportering så är det svårt att få en tydlig 
förklaring till varför detta brustit ifrån projektet. Men exempel på förklaringar som 
delgivits är: 
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• Pedagogiskt svårt att beskriva den successiva kalkyleringen i relation till mer 
traditionella fastighetsprojekt som lättare går att förutse och beräkna. 

• Genom att fortsätta kommunicera 535 mkr har förvaltningen kunnat upprätthålla 
en press på projektet att inte blir för kostsamt. Att för snabbt skriva om budgeten 
till t.ex. 600 mkr skulle riskera att projektet landade på dessa summor. 

• Prognosen som återfinns i den successiva kalkyleringen är inte heller korrekt. Så 
oavsett budget eller kalkylsumman så är båda troligen felaktiga. Det är först när 
projektet kan etablera produktionskalkyler mer rättvisande prognoser kan göras. 

• Rutin för anmälningar till TN har inte använts när det gäller viktiga beslut såsom val av 
entreprenör och upphandlingsform. 

• Vi kan konstatera att ett tydligt projektdirektiv för kommunens roll i det gemensamma 
partneringprojektet har saknats. Detta innebär otydlighet kring uppdrag, roll och mandat 
för ombud och projektledare. Det innebär också en otydlighet i vad som har förväntats 
rapporteras till TN och KSAU, och när. Det har heller inte funnits en intern styrgrupp 
knuten till CRV-projektet. En intern styrgrupps uppgift är att både stödja projektets 
nyckelroller, likväl som att säkerställa insyn och möjlighet att tidigt medverka i strategiska 
dialoger utifrån uppkomna frågor inom projektet.  

 
9. Finns det andra direkt identifierbara brister? 
 
Övriga brister som identifierats inom denna genomlysning är: 

• Oklarheter kring KS roll som ägare av kommunens anläggningar och TNs roll som utförare 
har skapat en otydlighet som behöver åtgärdas så att det inte händer igen.   

• Otydlighet i tilläggsreglemente avseende vem som skall fatta startbesked? 
• Otydlighet kring fastighetsinvesteringar/visavi anläggningsinvesteringar 

• Oklarhet kring tydlig projekt/styrmodell vid partneringprojekt – vilken modell har 
applicerats? Detta inkluderar former för tydliga projektdirektiv från beställaren vilket även 
beskriver hur återrapportering från projektet ska ske. 

• Fokus avseende ekonomiska frågor verkar i allt väsentligt ha handlat om 
investeringskostnaden för projektet, inte några omfattande diskussioner kring olika val och 
dess påverkan på de framtida driftskostnaderna. Byggnationen av ett nytt reningsverk är för 
lång tid framöver, varför de framtida driftskostnaderna kan ha större påverkan ur ett 
livscykelperspektiv än själva investeringskostnaden. Detta har brustit.   

• Partneringmodeller kan utformas på olika sätt och med olika villkor och förutsättningar. 
Den modell som använts för CRV baserat på entreprenörens eget förslag. För utredarna 
förefaller det som att kommunen saknar tydliga krav på utformning av en 
partneringmodell. Att fullt ut följa entreprenörens modell riskerar missgynna beställaren. 
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Våra rekommendationer 
 
I vår granskning kan vi konstatera att det funnits brister avseende transparens 
gällande huvudsakligen projektets ekonomiska utveckling. Vi kan också 
konstatera att den övergripande styrningen och kontrollen över ett så stort och 
komplext projekt som CRV har brustit. Vår bedömning är att det grundar sig i en 
initial otydlighet kring inte minst uppdrag och mandat avseende kommunens 
projektrepresentanter i samverkansprojektet, men också i brister i den interna 
projektstyrningen utifrån partnering som modell. Vidare bedömer vi att 
kommunens beställarorganisation varit bristfällig utifrån bemanning av relevanta 
kompetenser. Genomförande av partneringprojekt kräver en stark 
beställarorganisation för att inte riskera att förlora styrningen och kontrollen 
över projektet. Nedan har vi sammanställt vad vi uppfattar varit de bidragande 
orsakerna till den situation som uppstått och som lett fram till denna granskning. 
 
Vad som samtidigt framkommit vid intervjuerna är att det finns en stolthet och 
övertygelse att CRV-projektet när det är färdigt 2024 kommer att ge Kristianstad 
ett reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av 
avloppsinfrastruktur bortom 2050. Det kommer då att vara ett av Europas 
modernaste reningsverk. 
 
Rekommendationer till Tekniska nämnden 
1. Tekniska nämnden bör klargöra när startbesked ska ges  
Det har varit oklart när och vid vilken tidpunkt nämnden ska fatta beslut om startbesked. TN och 
KSAU har fattat motsvarande startbesked våren 2020. Dessa oklarheter bör förtydligas för att 
därigenom underlätta för tjänstemannaorganisationen att göra rätt.  
 
Exempelvis våren 2020 då såväl TN, KS och KSAU fattade beslut om Fas 2 i projektet. 
 
2. Vad och hur ska återrapportering (anmälan) till nämnden gå till 
Viktigt är nu att den TN och förvaltningen precis som kommunrevisionen påpekat kommer 
överens om vad och hur rapporteringen till TN ska gå till. Enligt kommunallagen skall TN 
besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till TN. Tekniska förvaltningen 
driver många såväl stora som små projekt och ska alla dessa projekt redovisas för TN kommer 
TN att få långa delegeringslistor att gå igenom på varje nämndsmöte. Det kan istället vara 
lämpligt att hitta en form för anmälan när det gäller storlek på projekt exempelvis över XX mkr, 
eller liknande.   
 
Vi menar även att viktiga vägvalsfrågor bör upp för beslut i TN. Granskningen visar att 
avgörande beslut fattats av projektets styrgrupp utan politikernas inblandning. Exempel på 
viktiga vägvalsbeslut är teknikval, omfattande förändringar av projektet med anledning av nya 
förutsättningar, etc. Detta ställer även krav på TNs ledamöter, och särskilt på nämndens presidie, 
att ha en mycket god förmåga att sätta sig in i frågorna utan att för den skulle vara inne i tekniska 
detaljer.  
 
Förvaltningen anmäler olika typer av delegationsärenden, men sällan delegationsärende direkt 
kopplade till ekonomiska beslut. I fallet med CRV har vi inte hittat några anmälda 
delegationsärenden till TN som avser ekonomiska beslut. Exempel är avtal med entreprenör 
(t.ex. kontrakt fas 1 2017-06-16, Ramentreprenadkontrakt fas 2, avropskontrakt Delentreprenad 
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nr 2 Markarbete etc.). Vi menar att det ligger i förvaltningens ansvar att lyfta upp ärenden, men 
även i TNs ansvar att säkerställa fullgörandet av sitt ansvar. Vi får uppfattningen att detta 
problem inte bara är kopplat till CRV utan verkar vara en generell otydlighet i förvaltningen 
gällande anmälan av ekonomiska beslut fattat på delegation i förvaltningen. 
 
Vi rekommenderar även att det i projektdirektiv, som bör finnas för alla projekt, framgår om och 
hur projekten ska rapportera till TN.  

 
3. Samarbete i partnering kräver en stark beställare 
Som beskrivets tidigare är vår bedömning att partnering som samarbetsform med entreprenören 
varit positiv för projektet. Successivt som projektet fått klarhet i förutsättningar, såväl skick i 
befintligt reningsverk som i dess markförhållande, anslutande ledningar etc. har projektet fått 
genomföra relativt omfattande förändringar. I ett traditionellt upphandlingsförfarande hade detta 
mest troligt varit kostnadsdrivande och betydligt mer svårstyrt. Genom partneringupplägget har 
beställare och utförare kunnat agera flexibelt och anpassa bästa möjliga lösningar utifrån senast 
kända läge. 
 
Starkare beställarorganisation 
En brist i projektet har varit att endast få personer varit involverade från kommunens sida i 
styrningen av projektet (förvaltningschefen tillika ombud samt en internt tillsatt projektledare 
utan större erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation).  
 
Vi rekommenderar att kommunen som beställare har en egen styrgrupp för projektet. CRV har 
saknat en egen styrgrupp för projektet med enbart kommunrepresentanter. Syftet med en sådan 
styrgrupp är att beställaren för egna dialoger utan entreprenören, breddar kompetens och vidare 
förankring i kommunorganisationen. Därtill minskar risken för att kommunens styrning av 
projektet inte blir för allierad med utföraren. Ett välfungerande arbetssätt såsom vi uppfattar att 
det fungerar i kommunens badhusprojekt.  
 
Med nuvarande situation hamnar beställaren ”i knäet” på entreprenören, vilket även är 
problematiskt för beställaren (detta har också verifierats i intervju med entreprenören). Exempel 
på detta är att projekten riskerar att stannas av pga att beställaren inte förankrat framdriften. 
Denna utredning är ett exempel på sådan risk. Vi menar att även utföraren har ett intresse i en 
stark beställare. I partneringprojekt kan det även vara relevant att ta in ”second opinion” vid 
större förändringar som drivs av bland annat upphandlad entreprenör. En sådan second opinion 
har aldrig gjorts i samband med omtaget, men något som KSAU lyfte som en möjlighet för 
presidiet i TN. 
 
Nödvändig kompetens 
Vi ser att beställaren (förvaltningen) behöver stärka sin position i partneringsamarbetet genom att 
säkerställa att nödvändig kompetens från beställaren är med från start. Detta inkluderar såväl 
strategisk, teknisk som ekonomisk kompetens, men kan också avse t ex juridisk kompetens. 
Framförallt har beställaren saknat egen ekonomisk kompetens under projektets första år. Det är 
först våren 2020 som förvaltningen tillför ekonomisk kompetens i projektet och styrgruppens 
arbete.  

 
4. Se över delegationen till tjänstepersoner avseende investeringsprojekt 
Den långgående delegationen till tjänstepersoner kan ifrågasättas då det inte finns någon övre 
beloppsgräns för delegation till förvaltningschef eller avdelningschef. En översyn av 
beloppsgränserna bör därför göras så att TN beslutar om det riktigt stora projekten samtidigt som 
stegvis beloppsgräns införs för investeringsbeslut till förvaltningschef, avdelningschef och 
enhetschef. Särskilt viktigt är att reglera beloppsgränsen för avdelningschef eftersom den rollen 
idag har samma beslutanderätt som förvaltningschef. Avdelningschef kan idag ta stora 
ekonomiskt omfattande beslut utan att förvaltningschefen är informerad. Vid förändringen i 
delegationsordningen behöver attestförteckningen också justeras så de är synkade.  
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5. Ökad fokus på driftskostnaderna i samband med investeringarna  
I beslutsunderlagen och kostnadsberäkningarna som återfinns finns det begränsat med 
information om driftskostnaderna. I styrgruppens arbete konstaterar vi att frågan om 
driftskostnad återfinns i många av valen och med fokus på att hålla nere driftskostnaderna, men i 
beslutsunderlagen till TN återfinns inte sådan information. I en investering som CRV är 
driftskostnaderna lika viktig (om inte ännu viktigare) än investeringskostnaden för att värdera 
den totala kostnaden för VA-kollektivet.  
 
6. Säkerställ att rutinerna är på plats för den delegationsordning som beslutades av TN 2020 
Vid förändringen av delegationsordning 2020 är det viktigt att förvaltningschefen nu ser till att 
förändringen är genomförd i praktiken på hela förvaltningen. Vid samtal i organisationen är vår 
bedömning att den nya delegationsordningen inte är fullt ut implementerade. Detta är en viktig 
aspekt för förvaltningens arbete framåt. Detta är särskilt tydligt kopplat till anmälan av 
delegationsärenden till TN.  
 
 
Rekommendationer till Kommunstyrelsen 
 
7. Kommunstyrelsen bör som ägare till fastigheter och anläggningar få den insyn och uppföljning 

som krävs 
Uppdatera de rutiner som tillämpas när det gäller fastighetsinvesteringar, se över beloppsgränser 
och se om liknande rutiner kan införas avseende anläggningar.  
 
KS bör se över rimligheten i nuvarande beloppsgräns av ärende som ska till KS där beloppet för 
fastighetsinvesteringar är satt till 5 mkr. Detta kan betraktas som relativt lågt och riskerar ge KS 
en stor mängd ärenden vilket snarare försvårar än förenklar kontrollen om mängden ärenden blir 
för stor. 
 
Oklart när KS ska fatta beslut och när i projektets livscykel de ska komma in. Projektet startar 
2017-06-16 men KS fattar formellt startbeslut 2020-03-25. Däremellan har KSAU fått 
information om projektet.  
 
Olika syn på anläggningar jämfört med fastigheter. För fastigheter finns även en rutin för hur 
avvikelser ska rapporteras till KS.  
 
8. Kommunstyrelsens uppsiktplikt – ny proaktiv dialog 
Diskutera om KS uppsiktsplikt i form av bokslutskonferenser och möten vid behov ska 
kompletteras av två proaktiva dialogmöten med TN under löpande budgetår för en dialog om de 
gemensamma utmaningar som finns. (Mål, ekonomi mm).  
 
Det är primärt i bokslutsdialogen som uppsiktsplikten förs. Ser KS att det uppstår problem så 
kommer nämnderna till KS. Men genom strukturerade dialogmöten mellan KS och nämnderna 
förs en löpande dialog. Detta blir särskilt viktigt då kommundirektören saknar den ledande rollen 
som chefernas chef.  
 
9. Etablera en kommungemensam projektmodell 
Idag saknas en gemensam etablerad projektmodell för hur kommunen ska driva sina projekt. 
Genom en etablerad projektmodell skapas en kvalitetssäkring av att projekt av en viss storlek följer 
en strukturerad form, oavsett vilken nämnd som driver projektet. Detta inkluderar kommunens egen 
styrning av projekten, förväntningar på rapporteringsformat, beslutspunkter, uppföljning och 
återrapportering (inkl. till vem och med vilken frekvens).  
 
Viktigt att en sådan projektmodell följer kommunens beslutsprocesser kopplat till delegation, 
rapporteringskrav mm.  
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10. Utvärdera partneringprojekt för att dra lärdomar för framtiden 
Som beskrivs ovan kan vi se klara fördelar att använda sig av partnering som modell. Men det är 
samtidigt inte helt okomplicerat. Kommunen har genomfört och har igångsatt ett antal stora 
partneringprojekt. Vi rekommenderar att kommunen samlar lärdomar och utvärderar för- och 
nackdelar av de olika projekten för att skapa sig ett lärande för framtiden. Det kan handla om 
styrning, beställarkompetens, kommunens krav på förutsättningar i partneringmodeller, 
upphandlingsfrågor, etc.  
  
 
 


