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Dnr 2002.126.822

Redovisning av underskott för badhusprojektet
Arbetsutskottet har 2009-06-03, § 149, uppdragit åt tekniska förvaltningen
att redovisa uppkommet underskott på badhusprojektet samt komma med
förslag på finansiering av underskottet inom budgetram.
Tekniska förvaltningen har vid arbetsutskottets sammanträde 2009-06-17, §
156, redovisat investeringsbudgeten 2009 – budget, dagsläge och vad som
kvarstår – inkl överskridande Badhuset.
Nu föreligger Tekniska förvaltningens rapport om Badhuset – planering,
ekonomi och genomförande av ombyggnaden 2008-2009 enligt bilaga Au §
243/09.
Arbetsutskottet beslutar
att konstatera att den ursprungliga projekteringen varit bristfällig, vilket
inneburit behov av alltför många tilläggsbeställningar. Till detta kommer
direkta missar i planering och genomförande av projektet,
att vidare konstatera att än allvarligare är att nödvändig återrapportering till
Ks/Ks Au om de uppkomna problemen och dess ekonomiska konsekvenser
saknats,
att med tanke på objektets art borde posten för oförutsett i den ursprungliga
kalkylen varit påtagligt större,
att inför framtida projekt är det viktigt att ta tillvara erfarenheterna, som är
redovisade i denna rapport, och att särskild vikt vid uppföljning gäller för
projekt, som löper över flera år samt
att lämna denna redovisning till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Au § 243/09
Tekniska Förvaltningen

2009-10-15

Fastighetsavdelningen
Klippans kommun

Kommunstyrelsen

Rapport om Badhuset - planering, ekonomi och
genomförande av ombyggnaden 2008, 2009
Kort bakgrund
Arkitektföretaget P&P Arkitekter har under 10 års tid tillsammans med
andra konsulter arbetat med att projektera en om- och tillbyggnad av
Klippans Simhall. Flera olika alternativ togs fram, som alla blev för dyra
att genomföra. I slutet på 2006 enades gruppen bestående av representanter från fastighetsförvaltningen och konsulter om ett något bantat
alternativ.
Med detta alternativ som grund slutfördes projekteringen. Den nya
fastighetsavdelningen tog under 2007 fram ett komplett förfrågningsunderlag.
Upphandling
Fastighetsavdelningen gick 2007-09-10 ut med en anbudsförfrågan på
de 7 skilda delar som skulle utgöra den samlade entreprenaden. De anbud som kom in låg inom budgetramen för respektive delentreprenad.
(El 925 kkr, ventilation 1 059 kkr, rör 1 450 kkr, vattenbehandling 4 780
kkr, höj- och sänkbar botten 1 321 kkr och aggregat 1 688 kkr. Totalt
11 223 kkr.)
Dock var det inget företag som lämnade anbud på själva byggentreprenaden. Ett kritiskt läge uppstod då avsikten med förfrågan var att byggentreprenören skulle ta på sig samordningen av alla del entreprenader,
såsom en generalentreprenad.
CM-uppdrag
För att inte förlora tid prövade fastighetsavdelningen att handla upp en
samordning genom ett så kallat CM-uppdrag (Control Management).
Ett CM-uppdrag fungerar så att en projektledare anlitas som ska vara
byggledare, upphandlare och samordnare för entreprenaden. Två företag lämnade anbud och till slut kvarstod Bygg-Fast AB, som anlitades
för CM-uppdraget.
Bygg-Fast AB anlitade i sin tur Funktionspartner AB i Malmö som samordnare för allt installationsarbete, som var en stor del av projektet.
Eftersom det inte fanns någon byggentreprenör som lämnade anbud
kontaktades Karaten Bygg AB Helsingborg som var villigt att utföra
bygg- och betongarbeten på löpande räkning.
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Ekonomi inför byggstarten
Ombyggnaden beräknades i Tekniska förvaltningens skrivelse 2007-1015 att kosta 26,5 Mkr, att jämföras med 20 Mkr som fanns i investeringsbudgeten. KSAU beslutade därför att föreslå en utökning av investeringsbudgeten 2008 med 6,5 Mkr.
Utöver anbuden för de 6 delentreprenaderna med totalsumman 11 223
kkr enligt ovan, beräknades byggentreprenaden kosta 12 600 kkr och
CM-uppdraget 1 500 kkr. Med tidigare använda pengar i projektet med
1 000 kkr, avgående energibidrag på 1 000 kr och oförutsett med 1 200
kkr beräknades projektet totalt kosta 26 523 kkr, enligt skrivelse 200710-15. När vi i efterhand granskar siffrorna så finns det i skrivelsen en
liten sammanblandning av begreppen kostnad och finansiering, se
sammanställningen i slutet av rapporten.
KSAU beslutade 2007-11-21 att upphandla de 6 delentreprenaderna,
och 2008-01-23 att upphandla CM-uppdraget.
Efter flera projekteringsmöten kom ombyggnads- och rivningsarbeten
igång i början av februari 2008. Inblandade parter blev snabbt samspelta entreprenaden löpte smidigt, och både tidplan och ekonomi låg
rätt.
Problem, oförutsedda och missar
Efter semestern 2008 började det uppkomma problem för entreprenörer
och anlitade installatörer. Projekterade handlingar kunde inte helt följas.
Även byggentreprenören fick bekymmer när det visade sig att konstruktionsritningar inte överensstämde med befintlig byggnad.
Under hösten 2008 framkom följande:
 Dräneringsledning och fuktisolering på källarvägg saknades utmed
byggnadens långsida mot Ängelholmsgatan. Detta var känt under
utredningstiden men ströks i åtgärdsförslaget. Oförutsett tilläggsarbete.
Kostnad 225 kkr
 Tegelfasaden på västra gaveln visade sig vara instabil och behövde
förstärkas. Oförutsett tilläggsarbete.
Kostnad 250 kkr
 Sanering av asbest i rörisolering ingick inte i förfrågan. Tilläggsarbete, planeringsmiss.
Kostnad 140 kkr
 Grundplattan visade sig sakna stöd i undergrunden, varför flytbetong
injekterades mellan plattan och jorden. Oförutsett tilläggsarbete.
Kostnad 335 kkr
 Håltagning för rör m.m. i vägg och golv blev dubbelt så omfattande
som beräknat. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. Kostnad 350 kkr
 En 6 år gammal cirkulationspump var sönderrostad. Tilläggsarbete.
Kostnad 160 kkr
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 Värmeväxlare i förfrågningsunderlaget visades sig vara för liten.
Tilläggsarbete, konstruktionsmiss.
Kostnad 75 kkr
 Väggar och installationsdelar i ångbastun och i dambastun var kraftigt fuktskadade och de två basturymmen fick nybyggas. Oförutsett
tilläggsarbete.
Kostnad 240 kkr
 Glaspartier mellan bassäng och personalutrymmen togs bort på grund
av fuktskador i vägg och ersattes med murad vägg och mindre glaspartier. Oförutsett tilläggsarbete.
Kostnad 300 kkr
 Förstärkning av bjälklag under nytt fläktrum. Tilläggsarbete,
konstruktionsmiss.
Kostnad 150 kkr
 Företaget som skulle utföra smidesentreprenaden gick i konkurs
under pågående arbete.
Kostnad 225 kkr
 Ombyggnad av invändig sönderrostad spillvatten ledning. Oförutsett
tilläggsarbete.
Kostnad 275 kkr
 Grundvattensänkning inkl spontning för ombyggnad av invändig
spillvattenledning i samband med ovanstående arbeten.
Tilläggsarbete.
Kostnad 125 kkr
 Demontering av fuktskadade ljudabsorbenter ovan läktare samt
montering av nya dito. Tilläggsarbete.
Kostnad 150 kkr
 Tillkommande byggnadsarbeten på grund av ofullständiga handlingar.
Tilläggsarbete, planeringsmiss.
Kostnad 425 kkr
 Tillkommande installationsarbeten på grund av ofullständiga
ramhandlingar. Konstruktionsmiss.
Kostnad 375 kkr
 Tillkommande konstruktions och utredningsarbeten på grund av
tillkommande arbeten. Planeringsmiss.
Kostnad 150 kkr
 Utökning av personal för säkerställande av sluttid
Kostnad 118 kkr
 Tillkommande projektledning utöver upphandlat CM uppdrag.
Kostnad 125 kkr
Summan av ovanstående tillägg är 4,2 Mkr.
Under 2009 har installation av spolningstankar för vattenreningen
tillkommit för 225 kkr. Dessa ingick inte i förfrågningsunderlaget men
var behövliga för att reducera uppvärmningskostnaden för badvattnet.
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Besiktning
Byggentreprenaden godkändes vid besiktningen 2009-01-14, men inte
installationsentreprenaderna då vi inte kunde utföra installationsprovet
på grund av tilläggsarbeten hade dragit ut på tiden
Vid drifttagandet av badet kom klagomål på att rätt temperatur i rehabbassängen inte kunde hållas och att ventilationen inte fungerade tillfredsställande. Eftersom berörda entreprenörer då hävdade att man arbetat efter handlingar som kommunen har tillhandhållit lät fastighetsavdelningen göra en utredning för att få klarhet i orsak till avvikelserna
från avsedd funktion.
Utredning
CLC Konsult AB genomförde slutbesiktningen och fick också uppdrag att
utreda avvikelserna. Utredningen visade att det fanns stora brister i
funktionerna i installationerna. Det allvarliga är att bristerna skulle ha
uppmärksammats och påtalats av installationssamordnaren under byggtiden, vilket inte skedde på rätt sätt. Därtill gäller att projektledningen
inom CM-uppdraget inte informerade i tid att överskridanden och att
kostnadsuppföljningen levererades till kommunen med fördröjning.
Fastighetsavdelningen har nu under sommaren och hösten träffat representanter från Bygg-Fast, Funktionspartner och installatörerna, redovisat utredningens resultat och ställt krav på rättelse utan ytterligare
kostnad för kommunen.
Bygg-Fast har förvarnat sitt försäkringsbolag om åtgärder från kommunens sida.
Därtill har kraven kompletteras med krav dels på ersättning för att den
avsedda energibesparingen har uteblivit, dels på förlängd garantitid, så
avsedd funktion följs upp under 5 år.
Dagsläget
Försäkringsbolagen för Bygg-Fast respektive Funktionspartner kommer
att snarast möta Klippans Kommun för att klarlägga skyldigheter och
ersättningsanspråk.
Ekonomisk sammanställning i dagsläget
Sammandrag av bokföringen (kkr)
2007
2008
Budget
1 000
23 500
Utfall
1 462
27 421
Överskridande
462
3 921

2009
2 000
4 479
2 479

Totalt
26 500
33 362
6 862

Egentligen redovisades i skrivelsen 2007-10-15 en beräknad kostnad på
27 523 kkr. Energibidraget på 1 000 kr är en del av finansieringen.
Detta bidrag är ansökt och kommunen har fått ett förhandsbesked om
bidrag på just 1 000 kkr. Ett antal uppgifter ska först redovisas till länsstyrelsen under 2009. En förutsättning för att vi får bidraget är att myndigheten faktiskt har pengar att betala ut när uppgifterna är levererade
av kommunen.
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Specifikation av överskridandet (kkr)
Beräknad projektkostnad
27 523
varav;
utredning, projektering
6 delentreprenader
byggentreprenad
CM-uppdraget
oförutsett

tillägg och ändringar
enligt 19 punkter ovan
utöver posten oförutsett är
det ökade kostnader inom
byggentreprenaden, pga
löpande räkning, mer
städning, puts- och målningsarbeten,
Summa

1
11
12
1
1

000
223
600
500
200

4 400
ca 1 439

33 362

Tekniska förvaltningen

Björn Pettersson

Lennart Nordström
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Dnr 2006.156.251

Detaljplan för Klippan 3:107 (vid Klippans kapell)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-03-18, § 65, på förslag av
miljö- och byggnämnden att ställa ut förslag till detaljplan för Klippan 3:107
för granskning.
Efterfrågan på villatomter i Klippans tätort är stor. Syftet med planen är att
tillskapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till centrum och strövområden. Bostadsområdet innehåller drygt 30 tomter för friliggande hus.
Planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. I väster och söder finns gällande
detaljplaner. Planområdet gränsar i öster och nordväst till Bäljaneå:s
dalgång. Sydväst om området ligger Klippans kapell. Marken utgörs av en
gräsyta som i norr har förslyats.
Planarealen är ca 5 ha.
Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2009-04-20—05-19.
Under den tiden har 6 skrivelser inkommit. Därefter har planförslaget
kompletterats, vilket framgår av utlåtandet bilaga Au § 244/09.
Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om upphävande av
förordnandet av strandskydd för del av planområdet. Kommunstyrelsens
ordförande har 2009-07-09 överklagat länsstyrelsens beslut.
Plan- och byggnämnden har 2009-10-19, § 138, föreslagit att den reviderade
detaljplanen med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som
ligger inom strandskyddsområdet, antas, enligt bilaga Au § 244/09.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Rune Persson (s) yrkar att överklagandet rörande upphävande av
strandskyddet ska dras tillbaka. Vidare yrkas att den i förslaget undantagna
norra plandelen ska helt tas bort från förslaget och att ingen ytterligare
planläggning av det området ska ske.
2 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Plan- och byggnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au § 244 forts
att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade
planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, enligt bilaga
Au § 244/09.
Rune Persson och Johan Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.401.140

Näringslivspris 2009
Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens
näringslivspris. Prissumman är 12 000 kr.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.397.045

Omsättning av lån under 2010
Ekonomikontoret redovisar att följande lån kommer att omsättas under
2010:
Låneinstitut

Förfallodag

Lånebelopp

Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek

2010-02-28
2010-03-05
2010-06-10
2010-06-20

13 300 000
33 950 000
5 000 000
29 000 000

Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut på
både nyupplåning och omsättning av gamla lån.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omsättning av ovan redovisade lån under 2010.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au § 247
Kurser, konferenser m.m.
Följande inbjudningar till kurser m m föreligger.
KEFU – Erfarenheter av vårdval, Lund, 2009-11-04.
Kommunförbundet Skåne – Välfärdskonferens 2010, Lund,
2010-02-18—02-19.
Länsstyrelsen i Skåne län – Konferens om anhörigstöd, Malmö, 2009-11-06.
Länsstyrelsen i Skåne län – Miljötillståndet i Skåne, Halvvägs till 2020,
Lund, 2009-11-18.
Centrum för lättläst – Politiker lär sig blogga lättläst inför valet!,
2009-11-10.
NTF Skåne – NTF Skånes kommunkonferens 2009, Hässleholm,
2009-11-18.
Region Skåne – Möte om ensamkommande flyktingbarn, Kristianstad,
2009-10-16
Arbetsutskottet beslutar
att medge deltagande i följande konferens:
Kommunförbundet Skånes välfärdskonferens i Lund 2010-02-18—19.
Bengt Alfredsson, Rune Persson, Bengt Svensson, Kerstin Persson,
Annika Ingelström-Nilsson, Johan Pettersson och Jens Westring.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.398.256

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp 1:20-22
samt servitutsavtal för skolbusshållplats
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp 1:21, ägare
Klippans kommun, Stackarp 1:20 ägare Peter Gustavsson och Stackarp
1:22, ägare Jan Rosberg, föreligger.
Överenskommelsen innebär att fastigheten Stackarp 1:21 delas i två bitar,
om ca 570 m2 vardera, för att läggas till fastigheterna Stackarp 1:20
respektive Stackarp 1:22.
Ägarna till Stackarp 1:20 och 1:22 ska betala 30 kr/m2 till ägaren av
Stackarp 1:21 samt dela på förrättningskostnaden.
På fastigheten Stackarp 1:21 finns en skolbusshållplats. Avtalsservitut
bildas för att trygga den fortsatta användningen av hållplatsen.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp
1:20-22 enligt bilaga A Au § 248/09 samt
att godkänna servitutsavtal för skolbusshållplats enligt bilaga
B Au § 248 /09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2002.388.430

Upphandling av städning, sanering och rivning av kromläderfabriken,
Klippan
I samverkan med Ramböll Sverige AB arbetar projektgruppen med
förfrågningsunderlag avseende städning, sanering och rivning av
kromläderfabriken, Klippan (inom fastigheten Klippan 3:123).
Förslag till kvalificeringskrav och utvärderingskriterier framgår av bilaga
Au § 249/09.
I enlighet med Inköpspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier beslutas innan publicering och
utskick.
Arbetsutskottet beslutar
att igångsätta upphandlingen samt
att anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier enligt bilaga
Au § 249/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-10-14
Bilaga Au § 249/09

Förslag till kvalificeringskrav och utvärderingskriterier avseende:

Upphandlingsform:

Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap.

Avtalstyp:

Totalentreprenad

Kvalificeringskrav:
•
•
•
•

Följande kvalificeringskrav gäller för anbudsgivaren:
Tillräcklig teknisk kompetens och erfarenhet
Försäkringar
Ekonomisk säkerhet
F-Skattsedel samt erlagt skatter och avgifter

•

Följande kvalificeringskrav gäller för anbudet:
Av utvärderingsgruppen godkänd
genomförandebeskrivning

Utvärderingskriterier:

Kompetens och erfarenhet
Genomförandebeskrivning
Skyddsåtgärder

0-2 poäng
0-2 poäng
0-4 poäng

Lägsta pris erhåller 30 poäng.
Övriga anbud erhåller poäng enligt formeln:
Lägsta pris x 30
Aktuellt pris
Poäng från de fyra värderingsmomenten summeras och
jämförs
Avtal tilldelas anbudsgivare med högst poäng
Genomförande av upphandlingen:

Projektgruppen, Läderfabriken

Utvärderingsgrupp:

Zara Isaksson, beställarombud och projektledare
Joergen Borgstroem, upphandlingsansvarig
Tomas Henrysson, extern projektledare

Postadress
264 80 KLIPPAN

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon
[telefon]

Telefax
0435-184 60

Hemsida
www.klippan.se
E-post
[epost]

Bankgiro
991-2122
Postgiro
829 79-6
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Dnr 2009.338.312

Motion angående gång- och cykelväg på sträckorna Färingtofta –
Snälleröd samt Spången – Riseberga
Anders Rolfsson inlämnade 2009-09-08 motion om utredning av gång- och
cykelväg på sträckorna Färingtofta–Snälleröd samt Spången–Riseberga,
bilaga Au § 250/09.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-29, § 60 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till tekniska förvaltningen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au § 251

2009-10-21

Dnr 2009.383.612

Barn- och utbildningsnämndens uthyrning av apellplanen på
naturbruksgymnasiet
Naturbruksgymnasiet har tagit fram förslag till villkor för uthyrning av
apellplanen.
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-09-28, § 114 föreslagit
kommunstyrelsen att godkänna villkoren för uthyrning av apellplanen.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha några synpunkter i frågan, som får anses ligga inom barn- och
utbildningsnämndens egen beslutskompetens.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au 252

2009-10-21

12

Dnr 2009.307.450

Miljödepartementets remiss av förslag om ”Nya avfallsregler”
Miljödepartementet har 2009-07-30 remitterat förslag om nya avfallsregler.
Remissvar ska lämnas senast den 26 oktober 2009.
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot förslaget vad avser de delar som berör
kommunens ansvar samt
att i övriga delar avstå från att yttra sig.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au § 253

2009-10-21

13

Dnr 2009.355.771

Alternativ driftsform av särskilt boende inom äldreomsorgens
verksamhetsområde
Rune Persson (s) framför med hänvisning till arbetsutskottets behandling
vid sammanträdet 2009-10-14 att det är viktigt att pensionärsorganisationerna är representerade i kommande organisation för byggnation av
särskilt boende.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

