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Rapportsammandrag 

Bakgrund
Göteborg befinner sig i ett expansivt skede av stadsutveckling. Enligt stadens 
egna prognoser beräknas invånarantalet öka med mer än 120 000 invånare 
fram till 2035 vilket ställer krav på stora investeringar i bostäder och verksam-
hetslokaler, men också i teknisk och social infrastruktur. Den sociala infra-
strukturen består av förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder med särskild 
service, lokaler för idrott och föreningsliv, lokaler för kultur samt offentliga 
rum med torg och parker. 

Givet ovanstående är det viktigt att stadens investerande verksamheter har väl 
fungerande rutiner för upphandling och uppföljning av byggentreprenader. 
Upphandlingen av en byggentreprenad kan generera merkostnader på olika 
sätt. Dels kan upphandlingsdokumentet vara utformat på ett otillräckligt sätt 
såtillvida att det inte inkluderar samtliga arbeten som behöver göras och 
därmed behöver beaktas i upphandlingen. Dels kan den upphandlande 
myndigheten – i det här fallet stadens nämnder och bolag – brista i tydlighet 
och transparens i upphandlingsdokumentet, i dokumentationen av hur 
inkomna anbud kontrollerats och utvärderats och i motiveringen av hur 
kontrakt tilldelats. Detta kan leda till att tilldelningen av kontrakt ifrågasätts 
och även överprövas. En överprövning kan i sin tur leda till att upphandlingen 
behöver göras om, vilket då innebär risk för tidsförskjutningar och tillkom-
mande kostnader. 

Fördyringar i projekt kan också uppstå genom att beställaren/projektägaren 
inte har tillfredsställande rutiner för att få underrättelse om, godkänna och 
sammanställa ändrings- och tilläggsarbeten, även kallade ÄTA-arbeten. Som 
stadsrevisionen har noterat i en tidigare granskning kan det förekomma  
att tillkommande arbeten – arbeten som leder till ytterligare kostnader – 
godkänns av beställaren efter att de har utförts och fakturerats av leveran-
tören. 

Avslutningsvis, för att säkerställa god intern kontroll över nämndernas och 
bolagens kostnader är det viktigt att kostnaderna – oavsett om dessa beror på 
ÄTA-arbeten eller har andra orsaker – följs upp och rapporteras till rätt instans 
i nämnden eller bolaget. Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget 
och uppföljning ska den ekonomiska uppföljningen vara av sådan karaktär att 
den belyser hur investeringskostnaderna utvecklas i förhållande till satta mål 
och att den ger nämnden/styrelsen möjlighet att snabbt agera vid för stora 
ekonomiska avvikelser. Om inte nämnderna och styrelserna hålls tillräckligt 
informerade försämras deras möjligheter att säkerställa god ekonomisk 
hushållning, både i den egna verksamheten och i förlängningen i staden.
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Stadsrevisionen uppmärksammar i den här granskningen tre områden som 
var för sig – och tillsammans – kan bidra till kostnadsökningar vid såväl 
nyproduktion som vid renoveringar och ombyggnationer: 

• upphandlingen av entreprenör

• hanteringen av tilläggs- och ändringsarbeten och,

• verksamheternas hantering av kostnadsavvikelser.

Rapportsammandraget baseras på rapporten Upphandling och kostnads-  
styrning av byggentreprenader som finns på www.goteborg.se/stadsrevi-
sionen. 

Utgångspunkter i granskningen
Syftet med granskningen är att bedöma om de berörda bolagen och nämn-
derna har ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av 
byggentreprenader. 

Granskade nämnder och bolag är idrotts- och föreningsnämnden, lokal-
nämnden och trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg 
Energi AB. För de bolag som ingår i granskningen har granskningens resultat 
och rekommendationer tidigare avrapporterats i lekmannarevisorernas 
granskningsredogörelser för 2020.

För att besvara syftet har granskningen fokuserat på tre områden: bolagens 
och nämndernas rutiner för investeringar och entreprenadupphandlingar, 
bolagens och nämndernas rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten samt 
bolagens och nämndernas rutiner och sätt att hantera kostnadsavvikelser på. 
Det första området relaterar till de senare två på olika sätt. Bristande doku-
mentation riskerar att leda till att entreprenadupphandlingar överprövas. En 
överprövning innebär en fördröjning och en fördröjning innebär alltid en 
kostnad. Att stärka dokumentationen av hur kvalificeringskrav kontrolleras 
och/eller kvalitet utvärderas är således viktigt även ur ett kostnadskontroll-
perspektiv. Mot bakgrund av att upphandlingsprocessen bland annat syftar till 
en god affär och god ekonomisk hushållning med medborgarnas tillgångar är 
bolagens och nämndernas arbete med projektuppföljning och hantering av 
kostnadsavvikelser – som kan bero på ÄTA-arbeten eller ha helt andra orsaker 
– en viktig del av deras investeringsverksamhet.

Iakttagelser och bedömningar
Stadsrevisionen bedömer att bolagen och nämnderna bör stärka sin dokumen-
tation av upphandling av byggentreprenader och sina rutiner för hantering av 
ÄTA-arbeten. Vi anser också att två av de granskade nämndernas rutiner och 
arbete för att hantera kostnadsavvikelser kan utvecklas.

Dokumentationen av upphandlingar av 
byggentreprenader kan stärkas 
Granskningen har uppmärksammat om bolagen har säkerställt en god följ-
samhet mot gällande lagar och regler för offentlig upphandling av byggentre-
prenader. Bristande följsamhet innebär att det finns avvikelser från lagen om 
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offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LOU/LUF) och/eller mot Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphand-
ling. Det kan också innebära att bolagen inte har beaktat egna eller koncern-
gemensamma riktlinjer och anvisningar för hur nödvändiga investeringsbeslut 
– som föregår en upphandling – ska fattas.

Vår bedömning är att bolagen och nämnderna, i de upphandlingar vi har 
granskat, har använt rimliga kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. 
Däremot bedömer vi att bolagens och nämndernas dokumentation av hur 
kvalificeringskraven har kontrollerats och/eller hur utvärdering av kvalitet har 
skett och dokumenterats kan förbättras.

Hanteringen av ÄTA-arbeten kan utvecklas
Vi har också granskat om bolagen har säkerställt att ÄTA-arbeten, det vill säga 
ändrings- och tilläggsarbeten, hanteras på ett korrekt sätt. 

Vi bedömer att det finns variationer i hur ÄTA-arbeten praktiskt hanteras i de 
granskade projekten. Utifrån att Göteborg Energi inte kan separera kostnader 
för ÄTA-arbeten från de totala upparbetade kostnaderna gör vi bedömningen 
att bolagets hantering av ÄTA-arbeten kan stärkas. Vi menar att en tydligare 
separation av ÄTA-kostnader från övriga kostnader skulle möjliggöra en mer 
utvecklad projektuppföljning.

Vi noterar också avvikelser på idrotts- och föreningsnämnden och loka-
nämnden där man i ett fall vardera har godkänt och signerat ÄTA-arbeten i 
samband med, eller efter, att de fakturerats. För att säkerställa en god intern 
kontroll, samt att de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 följs, bör 
nämnderna vidta åtgärder som borgar för att ÄTA-arbeten anmäls och 
godkänns innan de påbörjas. 

Övriga iakttagelser utgör inte väsentliga avsteg från de allmänna bestämmel-
serna i AB 04 och ABT 06. Vi noterar att de granskade nämnderna och 
bolagen med undantag av lokalförvaltningen inte har några heltäckande 
dokumenterade rutiner för hur ÄTA-arbeten ska hanteras. Göteborgs Stad 
ställer inte heller något krav på styrande eller stödjande dokument på detta 
område. För att kunna säkerställa att ändrings- och tilläggsarbeten hanteras 
korrekt bedömer vi dock att nämnderna och bolagen bör överväga att upprätta 
lokala anvisningar för hur ÄTA-arbeten ska hanteras. Med ökad följsamhet 
mot tydligare regler kan den interna styrningen och kontrollen över potentiellt 
kostnadsdrivande ÄTA-arbeten stärkas. 

Rutiner för att hantera kostnadsavvikelser kan utvecklas 
Vi har även granskat om bolagen och nämnderna har rutiner och arbetssätt 
som säkerställer att avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och rapporteras 
på ett ändamålsenligt sätt.  

Granskningen visar att Egnahemsbolaget, Göteborg Energi och trafik-
nämnden i huvudsak har tillfredsställande rutiner och arbetssätt som gör att 
avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och rapporteras på ett ändamålsen-
ligt sätt. 
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Idrotts- och föreningsnämnden håller på att utveckla sina rutiner för hantering 
av kostnadsavvikelser. Granskningen visar att förvaltningsdirektören har 
godkänt en reinvestering som enligt delegationsordningen ska beslutas av 
nämnden. Vi bedömer det också som oklart om förvaltningsdirektören har 
befogenhet att besluta om projektbudgetar på de sätt som har gjorts i de 
granskade projekten. 

Avseende lokalnämnden visar våra stickprov på brister i kostnadsstyrningen. 
Vi bedömer att rapporteringen av kostnadsavvikelser till nämnden inte sker 
tillräckligt skyndsamt för att vara i linje med Göteborgs Stads regler för 
ekonomisk planering, budget och uppföljning. Förvaltningen borde ha infor-
merat nämnden om kostnadsavvikelserna tidigare.

Rekommendationer
Mot bakgrund av de bedömningar som vi har gjort i rapporten lämnar vi 
följande rekommendationer: 

Lekmannarevisorerna och stadsrevisionen rekommenderar styrelsen för 
Göteborgs Egnahems AB och koncernstyrelsen för Göteborg Energi AB samt 
idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden att säker-
ställa att dokumentationen av entreprenadupphandlingar stärks. 

Lekmannarevisorerna rekommenderar koncernstyrelsen för Göteborg Energi 
AB att stärka styrningen av ÄTA-arbeten/fördyringar.

Stadsrevisionen rekommenderar idrotts- och föreningsnämnden att förtydliga 
delegationen vid beslut om att genomföra projekt och utökning av projekt-
budget.

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att tillse att kostnads- 
avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och rapporteras på ett sätt som 
bättre stämmer överens med stadens regler för ekonomisk planering,  
budget och uppföljning. 
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