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Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-08 Dnr: 2015/125-IFN-753  
Tommy Lindquist - SNSTL01  

E-post: tommy.lindquist@vasteras.se 
 
 Individ- och familjenämnden 

 Kopia till 
Fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret, Linda Saleback 
 

 
Fördyring av byggnation avseende lokaler för ensamkommande 
barn på Adelsögatan 
 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets 
redogörelse och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden beslutade 2015-02-19, IFN §43, att uppdra till 
fastighetskontoret att återkomma till individ- och familjenämnden med en 
skriftlig redogörelse för orsakerna till kostnadsökningen för ombyggnation av 
fastigheten Adelsögatan 6. Preliminär årlig tilläggshyreskostnad som 
presenterades för nämnden innan genomförd upphandling var 1 408 567kr. 
Efter genomförd upphandling har fastighetskontoret lämnat en ny preliminär 
tilläggshyresoffert på 1 680 649kr som ligger till grund för IFNs beslut 2015-
02-19 att uppdra till fastighetskontoret att genomföra ombyggnationen. 
 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 27 april 2015 lagt fram 
förslag till beslut. 
 
 
Bilagor 
Individ- och familjenämnden AU 7 maj 2015 (2015-05-07) 
Adelsögatan 6 2015-04-27 Fördjupad redovisning avseende fördyringar 
Adelsögatan 6 2015-04-27 Fördjupad redovisning avseende fördyringar 
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Fördjupad redovisning avseende fördyringar Adelsögatan, HVB 
boende för ensamkommande flyktingbarn enligt Individ- och 
familjenämndens beslut den 19 februari 2015 §44. 
Bakgrund 
I januari 2014 inleds diskussionerna mellan SNF och Fastighetskontoret rörande 
ombyggnad av en fastighet på Adelsögatan 6 för att fungera som HVB-hem. En 
verksamhetsbeskrivning tas fram under januari 2014. 
 
I september 2014 beställer SNF projektering, framtagning av förfrågningsunderlag 
samt infodran av anbud av Fastighetskontoret. 
 
Förfrågningsunderlaget färdigställs under oktober 2014 och kalkyl 1 upprättas. I 
kalkyl 1 beräknas projektkostnaden till 29,6 mnkr inklusive moms varav 18,5 mnkr 
exklusive moms i byggentreprenadkostnad. 
 
Upphandlingen avslutades december 2014. 
 
Endast ett anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång, detta var på 22 mnkr 
exklusive moms i byggentreprenadkostnad. Det motsvarar en projektkostnad om 34,9 
mnkr inklusive moms. För att kontrollera kostnadsnivån på byggentreprenadkostnaden 
inhämtades ytterligare en produktionskostnadskalkyl av oberoende kalkylator utförd 
på förfrågningsunderlaget. Den visade på en byggentreprenadkostnad om 16 mnkr 
exklusive moms. 
 
Frågan om upphandlingen skulle avbrytas behandlades under januari 2015, men då 
behovet av HVB-hem är stort fanns inte möjligheten att avbryta upphandlingen. 
Individ- och familjenämden beslutade i februari att genomföra projektet (se bilaga 1). 
 
Orsak till ökad projektkostnad 
 
Marknadsläget 
När upphandlingen avslutades i december 2014 inkom endast en entreprenör med 
anbud. Endast en anbudsgivare innebär ett marknadsläge som inte är gynnsamt för 
beställaren. Hur mycket marknadsläget påverkar entreprenadkostnaden är svårt att 
definiera. Merkostnaden för entreprenaden i inkommet anbud motsvarar ca 3,5 mnkr 
mer än entreprenadkostnaden i kalkyl 1.  
 
 
Bilaga 1: Utdrag ur sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnd februari 2015 
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