
 

Rapportsammandrag 

Stadsrevisionen 
 

  

Stadsrevisionen, Granskning av konsultanvändning i Göteborgs Stad 1 (5) 

 

Granskning av konsultanvänd-
ning i Göteborgs Stad 

Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionen har granskat konsultanvändningen vid nämnden för Intraservice, social-

nämnden Nordost, grundskolenämnden och Liseberg AB. Vi bedömer att verksamheterna 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig konsultanvändning och en tillräcklig intern styr-

ning, uppföljning och kontroll inom området. Vi bedömer att det finns vissa brister och 

förbättringsområden som bör åtgärdas. Dessa brister och förbättringsområdena varierar 

mellan de granskade verksamheterna, men generellt sett bedömer vi att systematiken för 

att planera, styra och följa upp/utvärdera konsultanvändningen kan tydliggöras. Vi bedö-

mer även att dessa moment behöver dokumenteras i högre grad.  

När det gäller följsamheten mot gällande regelverk för inköp och upphandling bedömer vi 

att det finns förbättringsmöjligheter hos samtliga verksamheter. Det handlar till stor del 

om att konsultinköp och de överväganden som görs i samband med dessa behöver doku-

menteras i större utsträckning, för att bland annat leva upp till kraven i lagstiftningen och 

stadens riktlinjer. För att säkerställa följsamhet mot gällande regelverk för informations-

säkerhet bedömer vi att verksamheterna genom skriftliga anvisningar kan tydliggöra hur 

regler om sekretess och informationssäkerhet ska gås igenom med konsulter. 

Vi lämnar följande rekommendationer utifrån granskningen: 

Stadsrevisionen rekommenderar socialnämnden Nordost att upprätta anvisningar för in-

köp och upphandling. 

Stadsrevisionen rekommenderar socialnämnden Nordost och grundskolenämnden att sä-

kerställa att avrop från ramavtal avseende inhyrning av personal dokumenteras och spa-

ras. Av dokumentationen ska det framgå hur rangordningen har följts. 

Stadsrevisionen rekommenderar socialnämnden Nordost och styrelsen för Liseberg AB 

att säkerställa att direktupphandlingar som överstiger 50 000 kronor dokumenteras. 

Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av Göteborgs Stads riktlinje 

för inköp och upphandling. 

Stadsrevisionen rekommenderar styrelsen för Liseberg AB att säkerställa att tillämpliga 

upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen annonseras i enlighet med la-

gen om offentlig upphandling. 

 

Rapportsammandraget baseras på rapporten Granskning av konsultanvändning i Göte-

borgs Stad som finns på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 

http://www.goteborg.se/stadsrevisionen
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Granskningens utgångspunkter 

Det råder kompetensbrist vid flera av Göteborgs Stads nämnder och bolag. Staden står in-

för stora rekryteringsutmaningar och ska samtidigt leverera tjänster till en ökande befolk-

ning, driva omfattande stadsutvecklingsprojekt och utveckla verksamheten. Under de 

kommande åren kommer rekryteringsbehovet att överstiga tillgången till arbetskraft.1 

Som en följd av detta riskerar staden att bli alltmer beroende av konsulter. Brister i kon-

sultanvändningen är förenat med flera risker, såsom risk för negativ kvalitetspåverkan, 

försenade projekt och ett ineffektivt resursanvändande. Det finns även risker relaterade 

till inköp och upphandling och informationssäkerhet.  

Stadsrevisionen har, mot bakgrund av ovan, granskat konsultanvändningen vid ett urval 

nämnder och bolag i staden: nämnden för Intraservice, socialnämnden Nordost, grund-

skolenämnden och Liseberg AB. Även Älvstranden Utveckling AB omfattas av gransk-

ningen, men på grund av bemanningsrelaterade orsaker vid bolaget har det inte varit möj-

ligt att slutföra granskningen under 2022. Iakttagelser och bedömningar avseende Älv-

stranden Utvecklings konsultanvändning kommer därför att redovisas separat under 2023. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om verksamheterna har säkerställt en ända-

målsenlig konsultanvändning och om den interna styrningen, uppföljningen och kontrol-

len inom området är tillräcklig. Med ändamålsenlig konsultanvändning och tillräcklig in-

tern styrning, uppföljning och kontroll menar vi att det behöver finnas fungerande rutiner 

och arbetssätt för att analysera behovet av, styra, följa upp, kontrollera och utvärdera an-

vändningen av konsulter. Vidtagna åtgärder behöver även dokumenteras i tillräcklig ut-

sträckning. Nämnderna och bolagen måste även, vid användning av konsulter, beakta och 

följande regelverk för inköp och upphandling respektive informationssäkerhet.  

Iakttagelser och bedömningar 

Skriftliga anvisningar 

Nämnden för Intraservice, grundskolenämnden och Liseberg har enligt stadsrevisionens 

bedömning upprättat anvisningar för inköp och upphandling som har anpassats till den 

egna verksamheten. Vi bedömer även att anvisningarna i allt väsentligt innehåller riktlin-

jer för direktupphandlingar. Skriftliga anvisningar för inköp och upphandling saknas vid 

socialnämnden Nordost, varför vi bedömer att sådana bör upprättas och anpassas utifrån 

nämndens specifika organisation, uppdrag och förutsättningar. 

Förutom generella inköpsanvisningar noterar vi att nämnden för Intraservice har tagit 

fram skriftliga anvisningar, rutiner och stöddokument för konsultanvändning specifikt. 

De övriga verksamheterna kan, enligt vår bedömning, stärka och tydliggöra styrningen av 

konsultanvändningen genom att upprätta motsvarande styrdokument.  

När det gäller grundskolenämnden och anlitandet av externa lärarkonsulter (lärarvikarier) 

för korttidsuppdrag menar vi att det kan tydliggöras om och i så fall hur enskilda skolor 

själva ska kunna avropa detta via det stadengemensamma ramavtal som finns inom områ-

det. Denna möjlighet framgår i nuläget inte av den överenskommelse om beställning och 

 
1 Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023, s. 3. 
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tillhandahållande av lärare för korttidsuppdrag som har ingåtts mellan grundskoleförvalt-

ningen och förskoleförvaltningen (där bemanningsenheten finns organiserad). 

Planering, styrning och uppföljning 

Stadsrevisionens bedömning är att de granskade verksamheternas rutiner, processer och 

arbetssätt för att planera, styra och följa upp konsultanvändningen ser olika ut. Vi ser 

detta som naturligt då granskningen omfattar olika typer av verksamhetsområden och 

konsulttjänster. Vi bedömer dock att nämnden för Intraservice i störst utsträckning har ta-

git fram en tydligt utvecklad systematik för konsultanvändning, där samtliga konsultav-

rop ska föregås av skriftliga behovsanalyser. Behovsanalyser uppges även ske inom de 

övriga verksamheterna innan konsulter anlitas, men behovsanalyserna dokumenteras inte 

och det saknas anvisningar kring hur de ska genomföras. Vi bedömer därför att detta ut-

gör förbättringsområden hos socialnämnden Nordost och Liseberg.  

När det gäller grundskolenämnden och anlitandet av externa lärarkonsulter för korttids-

uppdrag bedömer vi att kravet på dokumenterade behovsanalyser inte är lika väsentligt. 

Detta eftersom det enbart handlar om kortare uppdrag där behovet i regel är tämligen 

självklart. Vi bedömer dock att skolornas beställningar hos de ramavtalsupphandlade le-

verantörerna, där konsultbehovet framgår indirekt, behöver dokumenteras.  

Nämnden för Intraservice har för samtliga granskade konsultuppdrag reglerat konsulter-

nas uppdrag och arbetsuppgifter i avtal, även om det varierar hur pass tydligt uppdragen, 

arbetsuppgifterna och förväntade leveranser framgår. För de övriga verksamheterna note-

rar vi att det finns konsultuppdrag där konsulternas uppdrag och arbetsuppgifter inte tyd-

ligt har reglerats i avropsavtal eller i underliggande uppdragsbeskrivningar och beställ-

ningar. För att säkerställa en god styrning och möjlighet till uppföljning bedömer vi att 

den typen av skriftliga underlag alltid bör upprättas.    

Granskningen visar att verksamheterna i huvudsak har rutiner och arbetssätt för att följa 

upp anlitade konsulter under uppdragstiden. Vår bedömning är dock att uppföljningarna 

bör genomföras och dokumenteras mer systematiskt. Ingen av de granskade verksamhet-

erna har gjort någon dokumenterad utvärdering av de granskade konsultuppdragen. För 

att säkerställa att konsulterna har utfört uppgifterna i enlighet med ingångna avtal bedö-

mer vi att avslutade konsultinsatser bör utvärderas skriftligt. Det är viktigt inte minst för 

att säkerställa en god kunskaps- och erfarenhetsöverföring inom verksamheten. 

Inköp och upphandling 

Stadsrevisionen bedömer att följsamheten mot gällande inköps- och upphandlingsregler, 

vid upphandling av konsulter, varierar. Vi bedömer att det finns olika typer av förbätt-

ringsmöjligheter hos samtliga granskade verksamheter. Vi bedömer att genomförandet av 

konsultinköp kan dokumenteras mer utförligt och att dokumentationen kan sparas i större 

utsträckning. Nämnden för Intraservice bör exempelvis säkerställa att det vid förläng-

ningar av konsultavtal alltid dokumenteras och tydligt går att utläsa på vilket sätt det har 

säkerställts att förlängningen är förenlig med LOU. Socialnämnden Nordost och Liseberg 

behöver säkerställa att direktupphandlingar som överstiger 50 000 kronor alltid dokumen-

teras i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, då gransk-

ningen visar att detta inte alltid har skett. 
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Granskningen visar att Liseberg under flera års tid har anlitat en konsult inom designom-

rådet utan att upphandlingen har annonserats. Bolaget menar att kravet på annonserad 

upphandling inte gäller för konsulttjänsten, då det som köps in faller inom ramen för un-

dantaget om unik konstnärlig prestation i LOU 6 kap. 14 §. Vi menar dock att bolaget inte 

på ett övertygande sätt har kunnat visa på vilket sätt förutsättningarna för undantaget 

(som ska tillämpas restriktivt) är uppfyllda. Det saknas dokumentationen av hur direkt-

upphandlingen och tillämpningen av undantaget har gått till. Vi menar att detta är en all-

varlig brist och bedömer att Liseberg behöver säkerställa att tillämpliga upphandlingar 

som överstiger direktupphandlingsgränsen annonseras i enlighet med LOU. 

Informationssäkerhet 

När det gäller följsamheten mot gällande regelverk för informationssäkerhet bedömer 

stadsrevisionen att socialnämnden Nordost, grundskolenämnden och Liseberg bör ta fram 

anvisningar för introduktion av konsulter, där det anges hur regler om sekretess och in-

formationssäkerhet ska gås igenom. Nämnden för Intraservice har upprättat sådana intro-

duktionsanvisningar, men vi menar att nämnden, på motsvarande sätt, i anvisningarna kan 

tydliggöra mer specifikt hur dessa delar ska gås igenom. Vi bedömer att den här typen av 

skriftliga anvisningar kan bidra till att stärka följsamheten mot Göteborgs Stads riktlinje 

för informationssäkerhet respektive regel för chefers informationssäkerhetsansvar. Slutli-

gen bedömer vi att verksamheterna, i tillämpliga fall, behöver säkerställa att sekretessav-

tal ingås med konsulterna och att avtalen finns tillgängliga i efterhand.  

 

 



Stadsrevisionen 
Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg 

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6, Göteborg 

Kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00 

stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se  

www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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