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Yttrande till stadsrevisionen utifrån 
revisionsgranskning Upphandling och 
kostnadsstyrning av byggentreprenader  

Förslag till beslut 

Idrotts- och föreningsnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande till stadsrevisionen 

som eget yttrande. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen granskar löpande idrotts- och föreningsnämnden och dess verksamheter. 

Stadsrevisionen har nu granskat upphandling och kostnadsstyrning av bygg-

entreprenader. Granskningen omfattar idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden, 

trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om de berörda bolagen och nämnderna har 

ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader.  

Stadsrevisionen gör bedömningen att idrotts- och föreningsnämnden behöver stärka sin 

dokumentation av upphandlingar av byggentreprenader, samt förtydliga delegationen vid 

beslut om att genomföra projekt och utökning av projektbudget. Förvaltningen har därför 

tagit fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med dessa brister. Förvaltningen föreslår 

att stadsrevisionen informeras om denna åtgärdsplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att upphandling av byggentreprenader görs på ett korrekt sätt är naturligtvis av högsta 

vikt och avvikelser från fastslaget regelverk skulle kunna få ekonomiska konsekvenser. 

Stadsrevisionens rekommendationer rör dock endast dokumentation av upphandling, 

liksom tydliggörande av delegation, vilket i sig inte bör kunna leda till ekonomiska 

konsekvenser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 25 augusti 2021. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Sara Armander 
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Bilagor 
1. Rapport Upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader  

2. Rapportsammandrag Upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader 

3. Följebrev till rapport Upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader  

4. Åtgärdsplan utifrån rapport Upphandling och kostnadsstyrning av 

byggentreprenader   
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Ärendet  
Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. 

Idrotts- och föreningsnämnden har fått två rekommendationer för förbättringar. 

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som finns bifogad.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader 

inom idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden, trafiknämnden samt Göteborgs 

Egnahems AB och Göteborg Energi AB. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om de berörda bolagen och nämnderna har ändamålsenliga rutiner för upphandling och 

kostnadsstyrning av byggentreprenader.  

Idrotts- och föreningsnämnden har fått två rekommendationer med anledning av 

granskningen: Att säkerställa att dokumentationen av entreprenadupphandlingar stärks, 

samt att förtydliga delegationen vid beslut om att genomföra projekt och utökning av 

projektbudget.  

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med identifierade 

brister och föreslår nämnden att översända upprättat tjänsteutlåtande, med bifogad 

åtgärdsplan, till stadsrevisionen som eget yttrande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar stadsrevisionens synpunkter och har tagit fram åtgärder för att 

komma till rätta med de brister som stadsrevisionens rapport lyfter fram. 
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