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1 Inledning och läsanvisning 
 

Stadsrevisionens rapport Upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader 

blev klar den 8 juni 2021. Till rapporten finns ett rapportsammandrag. 

 

Rapporten syftar till att bedöma om de berörda bolagen och nämnderna har 

ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av 

byggentreprenader.  

Rapporten, med diarienummer 0206/20, och rapportsammandraget finns 

tillgängliga på www.goteborg.se/stadsrevisionen 

1.1 Läsanvisning 

Vi inleder med en sammanfattning av vad vi har granskat och vad vi har kommit 

fram till. Därefter beskriver vi utgångspunkterna förgranskningen. 

Vi har delat in redovisningen i tre avsnitt. Varje avsnitt beskriver granskningens 

iakttagelser och avslutas med våra bedömningar. Vår sammanfattande bedömning 

finns på sidorna 33–35.  

På sidorna 10–32 följer revisorernas iakttagelser och bedömningar. 
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2 Sammanfattning 
 

Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av bygg-

entreprenader. Granskningen omfattar idrotts- och föreningsnämnden, lokal-

nämnden och 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. Med ändamålsenliga rutiner avser vi rutiner som överens-

stämmer med bland annat lagen om offentlig upphandling, LOU, stadens riktlinje 

för inköp och upphandling och de allmänna bestämmelserna för entreprenad-

kontrakt och totalentreprenadkontrakt, AB 04 och ABT 06, samt stadens regler för 

ekonomisk planering, budget och uppföljning.  

För att besvara syftet riktar sig granskningen in på tre områden:  

1. nämndernas och bolagens rutiner för upphandling av byggentreprenader 

2. nämndernas och bolagens rutiner för att hantera ändrings- och tilläggsarbeten 

(ÄTA-arbeten)  

3. nämndernas och bolagens rutiner för hantering av kostnadsavvikelser. 

Stadsrevisionen bedömer att bolagen och nämnderna bör stärka sin dokumentation 

av upphandlingar av byggentreprenader och även förtydliga vad som är en korrekt 

hantering av ÄTA-arbeten. Revisorerna bedömer att tre av verksamheterna har väl 

fungerande rutiner för att hantera kostnadsavvikelser och att övriga två håller på att 

utveckla sina rutiner. 

Stadsrevisionen menar att bolagen och nämnderna i de allra flesta fall har 

fungerande rutiner för att ta investeringsbeslut. Granskningen visar också att 

bolagen och nämnderna har använt rimliga kvalificeringskrav och utvärderings-

kriterier i de upphandlingar vi granskat, men att bolagens och nämndernas 

dokumentation av hur kvalificeringskraven har kontrollerats och/eller av hur 

utvärdering av kvalitet har skett kan förbättras. 

Stadsrevisionen bedömning är vidare att bolagen och nämnderna behöver 

förtydliga sina rutiner för att hantera ÄTA-arbeten. Med tydligare regler kan den 

interna kontrollen över potentiellt kostnadsdrivande ÄTA-arbeten också stärkas. 

Stadsrevisionen anser att bolagen och nämnderna i de allra flesta fall har rutiner 

och arbetssätt som gör att avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och rapporteras 

på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna bedömer att en nämnd behöver förtydliga 

delegationen vid godkännande av kostnadsavvikelser och att en annan nämnd 

behöver tillse att kostnadsavvikelser följs upp och rapporteras skyndsamt till 

nämnden.  
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Stadsrevisionen lämnar sammantaget fyra rekommendationer med anledning av 

granskningen (rekommendationerna finns på sidorna 34–35). För de bolag som 

ingår i granskningen har granskningens resultat och rekommendationer även 

avrapporterats tidigare i redogörelser för 2020.  
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3 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 verksamhetslokaler, men 

också i teknisk och social infrastruktur.  Den sociala infrastrukturen består av 

förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder med särskild service, lokaler för idrott 

och föreningsliv, lokaler för kultur samt offentliga rum med torg och parker.  

Enligt fullmäktiges budget behöver kommande års investeringar finansieras utan 

att riskera stadens ekonomiska förutsättningar. För att åstadkomma en hållbar 

finansiering krävs en rimlig balans mellan självfinansiering och upplåning. För att 

säkerställa god ekonomisk hushållning krävs också att stadens investeringsprojekt 

hanteras på ett kostnadsmedvetet sätt. Stadsrevisionen belyser i denna granskning 

tre områden som kan påverka och ha bäring på nämndernas och bolagens 

investeringskostnader: upphandling av byggentreprenader, hantering av så kallade 

ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) samt hur nämnderna och bolagen går 

tillväga för att följa upp och rapportera kostnadsavvikelser.  

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 tillkommande kostnader.  

Fördyringar i projekt kan också uppstå genom att beställaren/projektägaren inte har 

tillfredsställande rutiner för att få underrättelse om, godkänna och sammanställa 

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 leverantören.  

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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4 Granskningens utgångspunkter 
 

Syftet med granskningen är att bedöma om de berörda bolagen och nämnderna har 

ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av 

byggentreprenader.  

Granskade nämnder och bolag är idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden 

och trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB. 

4.1 Revisionsfrågor 

Inom ramen för denna granskning ska följande revisionsfrågor besvaras:  

• Har nämnderna och bolagen säkerställt god följsamhet mot gällande lagar 

och regler för offentlig upphandling av byggentreprenader? 

• Har nämnderna och bolagen säkerställt att ändrings- och tilläggsarbeten 

hanteras på ett korrekt sätt? 

• Har nämnderna och bolagen säkerställt att avvikelser i entreprenadprojekt 

följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt? 

Med ändamålsenliga rutiner menar vi rutiner som överensstämmer med de lagar, 

föreskrifter och allmänna bestämmelser som gäller för området, och som i övrigt 

säkerställer en god intern styrning och kontroll. 

4.2 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som stadsrevisionen utgår ifrån vid 

analys och bedömningar. När vi redovisar våra iakttagelser i rapporten beskriver vi 

närmare vilka revisionskriterier som bedömningarna utgår ifrån. Nedan följer en 

uppräkning av de kriterier som kommer att tillämpas:  

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 

• Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

• Upphandlingsförordningen (2016:1162)  

• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling 

• Regler för attest i Göteborgs Stad 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll 

• Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 

• De allmänna bestämmelserna för entreprenadkontrakt (AB 04) och 

totalentreprenadkontrakt (ABT 06) 

• De granskade bolagens och nämndernas anvisningar för inköp och 

upphandling samt deras riktlinjer för delegation och attest respektive 

rutiner för avvikelsehantering i projektverksamheten.  
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4.3 Metod och avgränsningar 

Granskningen har genomförts genom stickprov på upphandlingar samt ÄTA-

arbeten och avvikelserapporter. Vi har också granskat dokument och intervjuat 

företrädare för nämnderna och bolagen. 

Vi har granskat om 25 entreprenadupphandlingar – fem per granskad enhet – har 

genomförts i enlighet med valda delar av lagen om offentlig upphandling, LOU, 

eller lagen om upphandling i försörjningssektorerna, LUF. Upphandlingsdelen av 

granskningen har främst uppmärksammat om upphandlingarna har varit 

transparenta och tydligt dokumenterade. Enligt LOU/LUF 19 kap. 30 § ska en 

upphandlande myndighet/upphandlande enhet ”dokumentera genomförandet av en 

upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens beslut 

under upphandlingens samtliga skeden”.  

De tekniska krav som har ställts i upphandlingarna har inte granskats. Vi har 

således inte granskat om entreprenaderna har beskrivits och genomförts på ett 

fackmannamässigt sätt. Det bör också nämnas att vi enbart har granskat bolagens 

och nämndernas egna upphandlingar av byggentreprenader. Vi har därmed inte 

granskat följsamheten mot stadens ramavtal för byggtjänster. Granskningen har 

heller inte syftat till att uppmärksamma om och i vilken utsträckning otillåtna 

direktupphandlingar förekommer hos de granskade bolagen och nämnderna.  

Vidare har vi granskat om 45 ÄTA-arbeten – nio per bolag och nämnd – har 

hanterats i linje med de allmänna bestämmelserna för entreprenadkontrakt (AB 04) 

och totalentreprenadkontrakt (ABT 06). I granskningen av ÄTA-arbeten har vi 

tagit fasta på systematiken, det vill säga om beställarna har underrättats om den  

här typen av arbeten på ett korrekt sätt och om arbetena har godkänts på ett korrekt 

sätt. Vi har således inte granskat de tekniska krav som ställts i upphandlingarna, 

eller om ÄTA-arbetena borde ses som ÄTA-arbeten eller utgöra arbeten som ligger 

inom ramen för de upphandlade kontrakten.  

Slutligen har vi granskat hanteringen av ekonomiska avvikelser i entreprenad-

projekt, där fokus har varit på bolagens och nämndernas rutiner och arbetssätt för 

hantering av avvikelser. I 15 projekt har vi granskat om kostnadsavvikelser har 

hanterats i överensstämmelse med stadens regler för ekonomisk planering, budget 

och uppföljning. Den ekonomiska uppföljningen ska bland annat vara av sådan 

karaktär att den belyser hur investeringskostnader utvecklas i förhållande till satta 

mål och att den ger nämnden/styrelsen möjlighet att agera snabbt vid för stora 

ekonomiska avvikelser. En effektiv kostnadsstyrning förutsätter att nämnd/styrelse 

får reda på en avvikelse så tidigt som möjligt. Vi har också granskat om bolagen 

och nämnderna har kompletterat stadens regler med egna anvisningar för projekt-

uppföljning och avvikelsehantering och om dessa är ändamålsenliga. Vidare har vi 

granskat om det är tydligt vem som har befogenhet att hantera och besluta om 

kostnadsavvikelser. 
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För Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB har iakttagelserna och 

bedömningarna redan rapporterats i respektive bolags granskningsredogörelse för 

verksamhetsåret 2020.  
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5 Iakttagelser och bedömningar 
 

I det här kapitlet redovisar vi granskningens iakttagelser. Redovisningen är 

uppdelad i tre delar som vardera innehåller ett eller flera avsnitt. De tre delarna 

redogör för: 

• bolagens och nämndernas rutiner för investeringar och 

entreprenadupphandlingar samt de iakttagelser som har gjorts i 

granskningen av enskilda upphandlingar 

• bolagens och nämndernas rutiner för ÄTA-arbeten samt de iakttagelser 

som har gjorts i granskningen av bolagens och nämndernas hantering av 

ÄTA-arbeten 

• bolagens och nämndernas arbetssätt för att hantera avvikelser och när 

behov uppstår styra över kostnadsutvecklingen i entreprenadprojekten. 

Varje avsnitt inleds med en beskrivning av det regelverk – de revisionskriterier – 

mot vilket de därpå kommande iakttagelserna bedöms. Varje avsnitt avslutas med 

en bedömning. Den bedömning som presenteras i det avslutande kapitlet är därmed 

mer sammanfattande och övergripande till sin karaktär.  

5.1 Arbetet med entreprenadupphandlingar  

Det här avsnittet av rapporten redogör för tre områden. Inledningsvis redogör vi 

kort för hur beslutsprocessen för investeringar ser ut i bolagen och nämnderna. Vi 

kontrollerar således om de entreprenadupphandlingar som ingått i våra stickprov 

har beslutats av rätt instans, för att därefter granska om bolagen och nämnderna har 

erforderliga styrdokument för investerings- och upphandlingsområdet. 

De följande styckena redogör för iakttagelser från vår stickprovsgranskning. Som 

framgår i den ovan nämnda avgränsningen fokuserar vi främst på om 

upphandlingarna har skett på ett transparent och tydligt sätt. Mot bakgrund av detta 

redovisar vi iakttagelser om de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivare är 

tydliga och i enlighet med gällande lagar och regler och om genomförda 

utvärderingar av inkomna anbud, och tilldelning av kontrakt, är tydligt 

dokumenterade och följer av de tilldelningskriterier som bolagen och nämnderna 

har beskrivit i upphandlingsdokumenten. 

5.1.1 Några investeringsbeslut är inte fattade av korrekt instans  

Göteborgs Stad saknar policys och riktlinjer som i någon större detalj reglerar hur 

enskilda investeringar – såsom ny-, om- eller tillbyggnationer i den storleksordning 

som vi har granskat – ska hanteras. Av Principer för hantering av betydande 

investeringsprojekt (2017-04-19 § 301, dnr 1050/14) och Översynen av stadens 

investeringsstyrning (2020-09-02 § 687 dnr 0418/19) framgår att staden håller på 

att förändra styrningen och uppföljningen av de största investeringsprojekten. Med 
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en stärkt strategisk styrning av investeringar påpekar stadsledningskontoret i sina 

utredningar att det är viktigt att påminna sig om att en sådan styrning inte medför 

något ändrat operativt ansvar, utan att ansvaret för planeringen och genomförandet 

av projekten ligger kvar i ordinarie linjer hos nämnder och styrelser. Detta medför 

att merparten av kommunens samlade projektportfölj ska beslutas och följas upp på 

nämnd- och styrelsenivå avseende även relativt omfattande projekt.  

Vi har granskat om de 25 upphandlingar som utgör våra stickprov har beslutats i 

rätt ordning, det vill säga om det finns investeringsbeslut tagna av rätt instans i 

bolagen och/eller koncernen respektive förvaltningen och/eller nämnden. I de 

projektkostnader som godkänns genom investeringsbesluten ingår utöver 

entreprenadkostnaderna regelmässigt också myndighetsavgifter, kostnader för 

projektering och byggledning och i förekommande fall kostnader för markköp. Det 

bör i sammanhanget nämnas att utvärderingspriserna som regel inte är desamma 

som kontraktssummorna. Genom att göra tillägg för fiktiva så kallade ÄTA-arbeten 

och/eller avdrag för hur projektgenomförande beskrivs – det senare gäller när 

grunden för utvärdering är både pris och kvalitet – kan utvärderingssumman vara 

högre eller lägre än den anbudssumma som en leverantör presenterar. Det 

förekommer också att kontraktsvärdet är lägre än utvärderingssumman. Ett skäl till 

detta kan vara att värdet på eventuella optioner har utvärderats, men att det kontrakt 

som tecknats bara avser den första delen på ett projekt och inte inkluderar 

eventuella optioner. 

Omfattningen på upphandlingarna varierade inom och mellan såväl bolagen som 

nämnderna. I Göteborg Energis fall varierade utvärderingspriserna mellan 3,8 och 

61.6 miljoner kronor. På trafiknämnden var motsvarande siffror 21 miljoner kronor 

och 39,4 miljoner kronor. För fyra upphandlingar på lokalnämnden varierade 

utvärderingspriserna mellan 12,9 och 111 miljoner kronor. På idrotts- och 

föreningsnämnden var motsvarande mellan 4,9 och 8,8 miljoner kronor. 

Den femte granskade upphandlingen på lokalnämnden var ett så kallat 

partneringprojekt. Detta projekt omfattade åtta förskolor till en beslutad kostnad av 

453 miljoner kronor med optioner på ytterligare fyra förskolor. Upphandlingen 

genomfördes i två paket som utvärderades var för sig. Vid dylika projekt 

utvärderas inte en fast anbudssumma. I den här typen av projekt, där entreprenören 

ersätts för sina kostnader löpande, utvärderas istället anbudsgivarnas 

entreprenörsarvoden och timarvoden för olika yrkeskategorier. Därtill utvärderas 

och poängsätts andra parametrar så som entreprenörernas projektorganisationer och 

genomförandebeskrivningar.  

Likaså på Egnahemsbolaget var en av de granskade upphandlingarna ett så kallat 

partneringprojekt. Vad gäller de övriga fyra upphandlingsprojekten låg 

anbudssummorna mellan 57,4 och 175,5 miljoner kronor.  

Vad gäller de 15 investeringsbeslut som vi har granskat på Göteborg Energi, 

trafiknämnden och Egnahemsbolaget har de beslutats av rätt instans enligt gällande 

delegationsordning.  
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För två av fem upphandlingar har lokalförvaltningen trots upprepade påminnelser 

inte kunnat uppvisa dokumentation som styrker att genomförandebeslut har tagits 

av rätt instans. I september 2017 beslutade lokalnämnden om en ny hantering av 

projekt- och investeringsportföljen (PIP) och i november 2019 fattade nämnden 

motsvarande beslut för reinvesteringsportföljen (REP). Enligt tjänsteutlåtanden 

från lokalförvaltningen var detta delvis en följd av de synpunkter som framkom i 

stadsrevisionens Granskning av den strategiska lokalförsörjningen i Göteborgs 

stad. Besluten syftade bland annat till att ge lokalnämnden en tydlig roll i att 

besluta om investeringar och hantera avvikelser i projekt. Av intervjuer framgår att 

förvaltningen ser på de första PIP- och REP-besluten som ”samlingsärenden” 

varigenom nämnden godkänner samtliga pågående projekt i investerings- och 

reinvesteringsportföljerna. Därmed menar förvaltningen att nämnden i efterhand 

har godkänt kostnaderna även för de två projekt för vilka vi inte kunnat ta del av de 

ursprungliga investeringsbesluten.1  

Fyra av de fem upphandlingar som vi har granskat på idrott- och föreningsnämnden 

har beslutats på rätt nivå. I ett fall har dock förvaltningsdirektören godkänt en 

reinvestering om 9,56 miljoner kronor, trots att den överstiger hens delegation om 

högst 200 prisbasbelopp (vilket motsvarade 9,46 miljoner kronor år 2020).  

5.1.2 Upphandlingsanvisning kan beslutas av nämnd/styrelse 

Medan de granskade bolagen och nämnderna är skyldiga att följa LOU eller LUF 

finns det – med ett undantag – inga krav i lagen att de upprättar egna anvisningar 

för området. Enligt såväl LOU som LUF 19 kapitlet 7 § ska en upphandlande 

myndighet eller en upphandlande enhet besluta om riktlinjer för användningen av 

direktupphandlingar. Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling anger att 

varje nämnd och styrelse kan anta egna anvisningar för användning av 

direktupphandling och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att lag, författning 

och stadens riktlinje ska kunna efterlevas. 

Hur upphandlingar ska hanteras regleras på följande sätt i bolagens och 

nämndernas egna anvisningar. Egnahemsbolaget hade en egen Projekt- och 

investeringspolicy som gällde fram till den 12 juni 2020, då en ny 

koncerngemensam riktlinje antogs. För Egnahemsbolaget finns också en 

Egenkontroll vid upphandling samt en Anvisning för direktupphandlingar. Inga av 

styrdokumenten på upphandlingsområdet är beslutade av den egna styrelsen.   

Göteborg Energis Inköps- och upphandlingsriktlinjer syftar till att ge en 

sammanfattande bild av vad som styr inköpsverksamheten i koncernen. I 

riktlinjerna finns en hänvisning till dokumentet Upphandlingsprocessen som mer 

 

 

1 Under senare delen av hösten 2020 har upphandlingsenheten infört kontroller av att budget har 
beviljats innan upphandling påbörjas.   
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utförligt beskriver hur upphandlingar, inklusive avrop från ramavtal ska göras. I 

anvisningen finns ett stycke som behandlar direktupphandlingar. Styrdokumenten 

på inköp- och upphandlingsområdet är beslutade av koncernledningen.  

Hur idrotts- och föreningsförvaltningen ska arbeta med upphandlingar framgår av 

Anvisningar för inköp & upphandling. Förvaltningens rutinbeskrivning för inköp 

och upphandling inom ramavtal samt direktupphandling utom ramavtal motsvarar 

lagkravet på riktlinjer för användningen av direktupphandlingar. Varken 

anvisningarna eller rutinbeskrivningarna är beslutade av idrotts- och 

föreningsnämnden.  

Hur lokalförvaltningen arbetar i upphandlingsprocessen regleras av styrande och 

stödjande dokument för Gemensam byggprocess (GBP). Förvaltningen uppger att 

samtliga upphandlingar över tröskelvärdena upphandlas i Visma Tendsign, där alla 

handlingar loggas och arkiveras. Lokalförvaltningen har under år 2020 tagit fram 

ny rutin för direktupphandlingar. Alla direktupphandlingar ska nu ske i stadens 

inköp- och fakturasystem Proceedo och loggas därigenom för uppföljning. Inga av 

anvisningarna på upphandlingsområdet är beslutade av lokalnämnden. 

Trafikkontoret har antagit en Anvisning för upphandling som ska utgöra ett stöd vid 

upphandlingar kontoret genomför. Till anvisningen finns en blankett för 

dokumentation av direktupphandling på trafikkontoret. Anvisningen hänvisar i 

avsnittet organisation och ansvarsfördelning till trafiknämndens delegationsordning 

för att klargöra hur enskilda upphandlingar ska beslutas. Varken trafikkontorets 

anvisning eller rutin är antagna av trafiknämnden.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga granskade verksamheter har 

anvisningar för användningen av direktupphandlingar. Ingen av dem har låtit sin 

nämnd eller styrelse anta dessa anvisningar eller anvisningar för att lag, författning 

och stadens riktlinje för inköp och upphandling i övrigt ska kunna efterlevas. 

5.1.3 Dokumentationen av kvalificeringen kan stärkas  

Vid en upphandling får den upphandlande myndigheten, enligt LOU och LUF kap. 

14 1-2 §, ställa så kallade kvalificeringskrav i upphandlingsdokumenten. Dessa ska 

säkerställa att anbudsgivaren har tillräckliga resurser och kapacitet för att utföra det 

uppdrag som upphandlingen avser. Kraven måste ha anknytning till den vara eller 

tjänst som ska anskaffas. Kraven får inte heller vara oproportionerliga.  

Den upphandlande myndigheten får ställa krav på att en anbudsgivare är behörig 

att utöva yrkesverksamhet, på ekonomisk och finansiell ställning och på teknisk 

och yrkesmässig kapacitet. Vid upphandlingar under tröskelvärdena, eller vid vad 
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som kallas förenklat förfarande, behöver enbart behörigheten att utöva 

yrkesverksamhet kontrolleras.2 

När den upphandlande myndigheten kontrollerar kvalificeringskraven kan den 

välja, om det rör sig om upphandlingar under tröskelvärdet, att tillämpa så kallad 

begränsad kontroll (LOU och LUF 19 kap 20§). Detta innebär att myndigheten får 

utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören. Detta möjliggör att 

myndigheten bara behöver kontrollera att den leverantör som har lämnat det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lever upp till kvalificeringskraven. 

Egnahemsbolaget  

För Egnahemsbolaget har en av fem granskade upphandlingar genomförts med ett 

förenklat förfarande. Den berörda upphandlingen ligger under tröskelvärdet och 

bolaget har alltså möjlighet att tillämpa begränsad kontroll. I det aktuella fallet 

kontrollerade bolaget samtliga skall-krav på båda de inkomna anbuden, varav 

endast ett anbud klarade de ställda kraven. Bolagets dokumentation av kontrollen 

av kvalificeringskraven var i detta fall inte fullständig. För övriga upphandlingar 

över tröskelvärdet har bolaget kontrollerat och dokumenterat att samtliga 

leverantörer uppfyller kvalificeringskraven.  

Göteborg Energi 

Göteborg Energis rutin innebär att man inte tillämpar begränsad kontroll utan att 

samtliga leverantörer måste uppfylla kvalificeringskraven innan deras anbud 

utvärderas.  

I tre av de fem upphandlingar som vi har granskat framgår också i 

upphandlingsdokumenten/de administrativa föreskrifterna att inkomna anbud ska 

utvärderas om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven. De övriga två 

upphandlingarna är avrop från ramavtal genom förnyade konkurrensutsättningar. I 

dessa fall skedde kontrollen av leverantörerna vid upphandlingen av ramavtalet, 

varför bolaget inte kontrollerade kvalificeringskrav vid de aktuella avropen.  

I en av de tre övriga upphandlingarna framgår det av det dokument som bolaget 

kallar Beslutsunderlag att en av de två anbudslämnarna inte levde upp till ett av 

skall-kraven och att detta anbud därför förkastades. Det framgår även i det aktuella 

tilldelningsbeslutet att en prövning av anbudsgivaren har skett. I de två övriga 

upphandlingarna har vi inte kunnat ta del av någon dokumentation som styrker att 

kvalificeringskraven för de vinnande anbudsgivarna har kontrollerats och/eller att 

de lever upp till dem. 

  

 

 

2 Tröskelvärdet för byggentreprenader som görs enligt LUF är 54,9 miljoner kronor år 2020.  
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Idrotts- och föreningsnämnden 

Enligt upphandlingsdokumenten/de administrativa föreskrifterna till de fem 

upphandlingar vi har granskat tillämpar idrott- och föreningsnämnden inte regeln 

om begränsad kontroll, även om upphandlingarna ligger under tröskelvärdena. För 

två av de fem upphandlingarna framgår av tilldelningsbesluten att endast den 

leverantör som tilldelas kontraktet lever upp till de ställda kvalificeringskraven. 

Samtidigt visar anbudsutvärderingarna i samma två upphandlingar att det finns 

både ytterligare anbudsgivare som har kvalificerat sig och anbudsgivare som inte 

har kvalificerat sig. I anbudsutvärderingarna finns kommentarer om varför vissa 

anbudsgivare inte har kvalificerat sig, men det framgår inte med all tydlighet av 

dokumentationen vilka kvalificeringskrav som uppfylls respektive inte uppfylls.  

Lokalnämnden 

Förvaltningen använder sig inte av möjligheten att tillämpa begränsad kontroll av 

anbud under tröskelvärdet utan kontrollerar om samtliga inkomna anbudsgivare 

och anbud uppfyller samtliga kvalificeringskrav. Det finns inte något i lagen om 

offentlig upphandling som hindrar förvaltningen från att göra mer fullödiga 

kontroller. Förvaltningen har tagit fram en mall för att dokumentera om 

anbudsgivare lever upp till skall-kraven. Dokumentationen av om anbudsgivare 

och anbud lever upp till skall-kraven skiljer sig kvalitativt åt beroende på om 

mallen används eller inte. Förvaltningen har använt sig av mallen i tre av fem 

upphandlingar. I de två övriga fallen syns det i tilldelningsbesluten att 

förvaltningen har kontrollerat kvalificeringskraven för samtliga inkomna anbud. 

Det framgår dock inte av upphandlingsdokumentationen vilka krav som uppfylls 

respektive inte uppfylls. I en av dessa två upphandlingar framgår det varken av 

utvärdering eller tilldelningsbeslut varför två anbudsgivare inte har kvalificerat sig. 

Dessa avvikelser har noterats trots att förvaltningen uppger att rutinen är att 

kontrollen av kvalificeringskraven ska dokumenteras i utvärderingen och/eller 

tilldelningsbesluten samt att alla upphandlingar granskas noggrant. 

Trafiknämnden  

För två av de granskade upphandlingarna finns dokumentation av hur förvaltningen 

har bedömt anbuden mot kvalificeringskraven i upphandlingsdokumenten, men för 

tre upphandlingar saknas denna dokumentation. Förvaltningen uppger att själva 

dokumentationen av utvärderingen gallrats i samband med att tilldelningsbesluten 

togs i de berörda upphandlingarna. Av tilldelningsbesluten i alla de granskade 

upphandlingarna framgår att samtliga anbud uppfyller kvalificeringskraven. Vilka 

anbudsgivare som eventuellt inte hade klarat de ställda kraven skulle enligt de 

intervjuade ha framgått av tilldelningsbeslutet. För de två upphandlingar där 

dokumentationen fortfarande finns kvar har förvaltningen av olika skäl valt att 

behålla sammanställningen i stället för att gallra dem. I det ena projektet framgår 

det hur kontoret har bedömt om anbudsgivarna möter samtliga skall-krav. I det 

andra projektet framgår det av dokumentationen hur kontoret har kontrollerat vissa 

men inte andra krav.   



Revisionsrapport 

 

Stadsrevisionen                            17 (38) 

       

           2021-06-08 

5.1.4 Dokumentationen av utvärdering av kvalitet varierar  

Enligt LOU 16 kap. 1 § och LUF 15 kap. 1 § samt LOU/LUF 19 kap. 24 § ska den 

upphandlande myndigheten tilldela kontrakt till den leverantör som har det anbud 

som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Vilket anbud som är ekonomiskt mest 

fördelaktigt ska avgöras utifrån någon av följande tre grunder:  

• bästa förhållandet mellan pris och kvalitet  

• kostnad, eller  

• pris.  

Vilken utvärderingsgrund som ska tillämpas ska framgå av 

upphandlingsdokumenten och kontrakt ska tilldelas utifrån den utvärderingsgrund 

som bestäms i upphandlingsdokumenten. Vid utvärdering enligt det bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet kan andra tilldelningskriterier än pris värderas. 

Exempelvis kan leverantörens projektorganisation bedömas. När så sker ska 

myndigheten bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till varan eller 

tjänsten som ska upphandlas. Vidare ska tilldelningskriterierna pris och kvalitet 

viktas inbördes. Hur denna viktning ska göras ska anges i 

upphandlingsdokumenten. När tilldelning baseras på kostnad ska den 

upphandlande myndigheten utvärdera anbudets effekter i termer av 

kostnadseffektivitet, såsom kostnaderna under en livscykel för en vara, tjänst eller 

ett byggnadsverk.  

När utvärderingen enbart baseras på pris är det leverantörens offererade pris som 

ska ligga till grund för tilldelningen. Här bör nämnas att det pris som utvärderas 

kan bestå av flera delar. Som kommer att framgå nedan är det vid 

entreprenadupphandlingar vanligt att utvärderingssumman består av anbudspriset 

och ett tillägg för fiktiva ÄTA-arbeten.  

Om en upphandlande myndighet eller enhet får in ett anbud som förefaller 

onormalt lågt ska den begära att leverantören förklarar det låga priset eller 

kostnaden. Om leverantören inte kan förklara priset eller kostnaden ska 

myndigheten förkasta anbudet. Den upphandlande myndigheten får också förkasta 

anbud som enligt LOU 6 kap. 12 § inte är lämpliga, till exempel genom att vara för 

höga och inte rymmas inom ramen för myndighetens investeringsram. I ett sådant 

fall kan den upphandlande myndigheten inleda förhandlingar med anbudsgivarna – 

i syfte att förbättra deras anbud – utan att på nytt annonsera upphandlingen.  

När den upphandlande myndigheten har prövat anbuden och beslutat vilken 

leverantör som ska tilldelas kontrakt ska anbudsgivarna meddelas skriftligt om 

beslutet i form av ett så kallat tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet, som ska 

lämnas så fort som möjligt, ska innehålla information om vald leverantör, varför 

denne valdes och för hur lång tid avtalsspärr för ingående av avtal gäller.  

En upphandlande myndighet är bunden av det upphandlingsförfarande och den 

utvärderingsmodell den valt i samband med att upphandlingen annonserades. 

Samtliga anbud ska utvärderas endast mot bakgrund av de kriterier som uppställts i 
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upphandlingsdokumenten. Enligt rättspraxis kan det faktum att en upphandlande 

myndighet exempelvis frångår den i upphandlingsdokumentation angivna 

poängsättningen eller använder sig av en från upphandlingsdokumenten avvikande 

utvärderingsmodell utgöra en överträdelse av LOU/LUF 12 kap. 14 § och 

LOU/LUF 19 kap. 30 §.3  

JP:s lagkommentar4 beskriver kraven på dokumentation enligt följande för LOU 

(det står i huvudsak samma i kommentaren för LUF). Bestämmelsen saknade 

motsvarighet i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, och reglerar 

upphandlande myndigheters dokumentationsplikt. Bestämmelsen anger att en 

upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling, och 

att dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under 

upphandlingens samtliga skeden. I artikel 84.2 i LOU-direktivet5 nämns som 

exempel att dokumentationsplikten omfattar kommunikation med leverantörer, 

interna överläggningar, utformning av upphandlingsdokumenten, eventuella 

dialoger eller förhandlingar samt urval och tilldelning av kontrakt. 

Dokumentationsplikten enligt ovannämnda bestämmelse är mer omfattande än vad 

som krävs ifråga om den individuella rapport som ska upprättas enligt 12 kap. 

15 § LOU (prop. 2015/16:195 s. 1077). Av 12 kap. 17 § LOU framgår att 

dokumentationen ska bevaras i minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades. 

Egnahemsbolaget  

Av de granskade upphandlingarna på Egnahemsbolaget utvärderades i fyra fall 

anbuden utifrån pris och kvalitet. I två av dessa fyra fall har endast en 

anbudslämnare kvalificerat sig efter en bedömning av skall-krav i 

upphandlingsdokumentet. I ett av dessa fall är dokumentationen av satta 

kvalitetspoäng mycket kortfattad, vilket gör det svårt att förstå på vilka grunder 

poängen har tilldelats. Enligt bolaget beror den ofullständiga dokumentationen på 

att endast ett anbud kvarstod och bolaget bedömde då att behovet av att 

dokumentera sina ställningstaganden därför var mindre.  

Göteborg Energi 

I de tre upphandlingar på Göteborg Energi där utvärderingsgrunden har varit pris 

framgår det att anbudsgivaren med det lägsta anbudet har vunnit upphandlingen. I 

de övriga två fallen har utvärderingsgrunden varit pris och kvalitet. Kvalitet 

 

 

3 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 40–10 och mål nr 1188–11 samt Kammarrätten i 

Göteborg, mål nr 2759–12. 

4 12 kap. 14 § LOU Dokumentationsplikt. 

5 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den 26 februari 

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Lagkommentarer/Lagkommentarer/lagen-20161145-om-offentlig-upphandling/12-kap.-kommunikation-information-till-leverantorer-och-dokumentation/d_2866055-?anchor=12_kap_15_%C2%A7#12_kap_15_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Lagkommentarer/Lagkommentarer/lagen-20161145-om-offentlig-upphandling/12-kap.-kommunikation-information-till-leverantorer-och-dokumentation/d_2866055-?anchor=12_kap_15_%C2%A7#12_kap_15_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Lagkommentarer/Lagkommentarer/lagen-20161145-om-offentlig-upphandling/12-kap.-kommunikation-information-till-leverantorer-och-dokumentation/d_2756129-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Lagkommentarer/Lagkommentarer/lagen-20161145-om-offentlig-upphandling/12-kap.-kommunikation-information-till-leverantorer-och-dokumentation/d_2866055-?anchor=12_kap_17_%C2%A7#12_kap_17_%C2%A7
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bedömdes genom att anbudsgivarnas muntliga och skriftliga presentationer av 

projektorganisation och genomförandebeskrivning poängsattes.  

För den ena upphandlingen framgår det av utvärderingsdokumentationen hur 

många poäng som anbudsgivarna har fått för genomförande och organisation. Det 

framgår emellertid inte varför och på vilka grunder poängen har satts. Det framgår 

inte heller av utvärderingsdokumentationen hur anbudsgivarnas skriftliga 

framställningar för genomförande och organisation har poängsatts och beaktats i 

den totalpoäng som anbudsgivarna fått; som nämns ovan ska ju genomförande och 

organisation bedömas både utifrån den skriftliga framställningen och den muntliga 

presentationen för bolaget. I sammanhanget kan det också nämnas att vi inte 

kunnat ta del av något tilldelningsbeslut för upphandlingen ifråga. 

I den andra upphandlingen framgår det inte av bolagets så kallade anbudsinbjudan 

vilka kriterier som ska utvärderas, men enligt inbjudan ska kriterierna publiceras 

inom kort efter det att inbjudan har publicerats. I det här fallet har vi inte kunnat ta 

del av någon dokumentation från bolaget som beskriver vilka kriterier som 

sedermera användes för att bedöma kvalitet, eller hur kvaliteten bedömdes.  

Idrotts och föreningsnämnden  

I tre av fem upphandlingar på idrotts- och föreningsförvaltningen med pris som 

utvärderingsgrund framgår det tydligt av anbudsutvärderingen och/eller 

tilldelningsbeslut att anbudsgivaren med det lägsta anbudet har vunnit 

upphandlingen. I dessa fall har utvärderingssumman bestått av anbudspriset med 

ett tillägg för kostnader för fiktiva ÄTA-arbeten. I den fjärde upphandlingen visar 

tilldelningsbeslutet att tre anbud har utvärderats mot upphandlingsdokumentet. Det 

saknas en anbudsutvärdering, men går att utläsa av en sammanställning att 

anbudsgivaren med det lägsta priset har vunnit upphandlingen. Vid den femte 

upphandlingen var det bara en anbudsgivare som lämnade in anbud. Eftersom 

anbudet uppfyllde samtliga skall-krav och anbudet rymdes inom ramen för beslutad 

investeringsbudget var det det anbudet som vann upphandlingen.  

I en av de tre upphandlingarna som nämns först framgår det av de administrativa 

föreskrifterna att anbudsgivarna ska ange anbudssumman inklusive kostnader för 

fiktiva ÄTA-arbeten. I samband med utvärderingen gjorde en av anbudsgivarna 

förvaltningen uppmärksam på att anbudsgivaren troligen fyllt i anbudssumman fel. 

Anbudet innehöll uppgifter om fiktiva ÄTA-arbeten och anbudsgivaren trodde att 

upphandlingssystemet per automatik räknade ihop anbudspriset och ÄTA-arbetena. 

Eftersom samtliga begärda uppgifter fanns tillgängliga i anbudet bedömde 

förvaltningen att anbudet var korrekt och lade till uppgiften om fiktiva ÄTA-

arbeten som anbudsgivaren felaktigt trott skulle ha räknats ihop automatiskt. Även 

efter detta tillägg hade anbudet det lägsta priset. Förvaltningen har inte gjort någon 

notering om att man räknande ihop priset åt den vinnande anbudsgivaren. Övriga 

fyra anbudsgivare har inte informerats om hur förvaltningen hanterade situationen.   
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Lokalnämnden  

I de fyra upphandlingarna på lokalförvaltningen där utvärderingsgrunden har varit 

pris framgår det tydligt av anbudsutvärderingen och/eller tilldelningsbeslut att 

anbudsgivaren med det lägsta anbudet har vunnit upphandlingen. I dessa fall har 

utvärderingssumman bestått av anbudspriset med ett tillägg för kostnader för 

fiktiva ÄTA-arbeten och fiktiva reglerbara mängder. I det resterande fallet har 

utvärderingsgrunden varit bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Av 

förvaltningens dokumentation av utvärderingen av kvalitet framgår individuella 

bedömningar utifrån de skalor som finns i utvärderingsmodellen och på vilka 

grunder den totala utvärderingspoängen har räknats samman. 

Trafiknämnden  

Trafikkontoret har för en av de granskade upphandlingar angett i 

upphandlingsdokumentationen att anbuden kommer att utvärderas utifrån pris och 

kvalitet, bland annat genom en bedömning av inlämnad genomförandebeskrivning. 

Efter anbudstidens utgång hade endast ett anbud inkommit. Förvaltningen har då 

inte utvärderat det inkomna anbudet med motiveringen att anbudslämnaren hade 

fått det lägsta utvärderingspriset oavsett resultat av bedömningen av 

genomförandebeskrivningen. För övriga fyra upphandlingar har utvärdering skett 

av pris, där utvärderat pris utgörs av anbudssumman plus i anbudet angivna 

timpriser.  

Bedömning 

Utifrån genomförd granskning gör stadsrevisionen bedömningen att nämnderna 

och styrelserna i huvudsak har tillfredsställande rutiner för upphandling av 

byggentreprenader. Samtidigt menar vi att det finns förbättringsområden. 

Vår bedömning är att Göteborg Energi, trafiknämnden och Egnahemsbolaget har 

ändamålsenliga rutiner för att fatta korrekta investeringsbeslut. Granskningen visar 

samtidigt att idrotts- och föreningsnämnden behöver vidareutveckla den styrande 

dokumentationen på ett sätt som säkerställer att investeringsbeslut tas korrekt enligt 

gällande delegationsordning. Avseende lokalnämnden visar denna del av 

granskningen att två investeringsbeslut saknas trots flera påminnelser. Därför går 

det inte i dessa två fall att bedöma om investeringsbeslut har fattats av rätt instans. 

Granskningen visar att samtliga granskade bolag och förvaltningar har erforderliga 

anvisningar för upphandlingar och direktupphandlingar. Enligt Göteborgs Stads 

riktlinje för inköp och upphandling kan varje nämnd och styrelse besluta om egna 

anvisningar för användning av direktupphandling och i övrigt vidta de åtgärder 

som krävs för att lag, författning och stadens riktlinje ska kunna efterlevas. Givet 

stora inköpsvolymer och mot bakgrund att vi denna granskning kommer fram till 

att dokumentationen av entreprenadupphandlingar kan stärkas bör de granskade 

nämnderna och styrelserna överväga att besluta om upphandlingsanvisningar.  

Vi bedömer att nämnderna och styrelserna har ställt kvalificeringskrav som är 

relevanta och proportionerliga i förhållande till de byggentreprenader som har 
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upphandlats. Jämfört med tidigare års granskning är en skillnad att nämnderna och 

styrelserna inte har tillämpat begränsad kontroll och endast kontrollerat 

kvalificeringskraven för den eller de anbudsgivare som kan komma ifråga för 

kontrakt. Vad vi istället iakttar är att nämnderna och styrelserna regelmässigt 

kontrollerar samtliga anbudsgivare. Våra synpunkter, avseende samtliga förutom 

Egnahemsbolaget, rör hur kvalificeringskraven har kontrollerats och hur dessa 

kontroller har dokumenterats. Enligt LOU/LUF 12 kap. 14 § och LOU/LUF 19 

kap. 30 § ska dokumentationen vara tillräcklig för att motivera den upphandlande 

myndighetens/den upphandlande enhetens beslut under upphandlingens samtliga 

skeden. Dokumentationen av hur kvalificeringskraven kontrolleras kan i vissa fall 

stärkas. På trafikkontoret anser vi att dokumentationen av hur kvalificeringskraven 

har kontrollerats kan hanteras på ett mer enhetligt och konsekvent sätt. Varför en 

anbudsgivare inte uppfyller ett visst krav och inte kvalificerar sig behöver tydligare 

framgå av dokumentationen. Vidare bedömer vi att trafikkontoret är inkonsekventa 

när dokumentationen från utvärderingen av kvalificeringskraven i vissa fall behålls 

och i andra fall gallras. Att gallra dokumentationen i samband med tilldelningen, så 

som trafikkontoret gör, stämmer inte alls överens med att dokumentationen enligt  

LOU 12 kap. 17 § ska bevaras i minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelas. 

Enligt LOU 16 kap. 2 § och LUF 15 kap. 2 § respektive LOU/LUF 19 kap 24 § ska 

en upphandlade myndighet/enhet, när den utvärderar anbud på grunden bästa 

förhållande mellan pris och kvalitet, bedöma kvalitet utifrån kriterier som har 

anknytning till det som ska anskaffas. Stadsrevisionen har inga synpunkter på de 

kriterier som nämnderna och styrelserna har använt sig av för att utvärdera kvalitet. 

Dokumentationen av hur kvalitet har utvärderats har dock varierat. Göteborg 

Energis dokumentation är i en upphandling inte tillräcklig för att vi ska kunna 

förstå hur den upphandlande enheten har bedömt kvalitet och tilldelat poäng. I en 

annan upphandling framgick det inte av bolagets dokumentation vilka kriterier som 

användes för att bedöma kvalitet eller hur kvaliteten bedömdes. Detta står i likhet 

med bristande dokumentation av kontrollen av kvalificeringskrav här ovan i strid 

med LUF 19 kap. 30 § – som ställer krav på att den dokumentation som upprättas 

vid en upphandling ska vara tillräcklig för att motivera och förstå upphandlingens 

samtliga beslut. 

Inte heller Egnahemsbolaget och trafiknämnden har dokumenterat utvärderingar av 

kvalitet enligt utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten. Egnahemsbolaget 

förklarar sitt handlande med att endast ett anbud kvarstod efter kvalificeringen. 

Trafiknämnden motiverar sitt agerande med att endast ett anbud lämnades in. Med 

utgångspunkt i tillämplig lag kan vi konstatera att de upphandlande myndigheterna 

är bundna av det upphandlingsförfarande och den utvärderingsmodell som de valde 

när upphandlingarna annonserades. Genom att inte tillämpa utvärderingsmodellen 

fullt ut enligt de aktuella upphandlingsdokumenten, liksom att inte heller 

dokumentera alla steg och åtgärder i handläggningen, bedömer vi att 

Egnahemsbolaget och trafiknämnden utsatt sig för risker kopplade till eventuell 

överprövning av upphandlingarna.   

https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Lagkommentarer/Lagkommentarer/lagen-20161145-om-offentlig-upphandling/12-kap.-kommunikation-information-till-leverantorer-och-dokumentation/d_2866055-?anchor=12_kap_17_%C2%A7#12_kap_17_%C2%A7
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Idrotts- och föreningsnämnden frångick instruktionen i upphandlingsdokumentet 

när anbudssumman från en anbudsgivare kompletterades med kostnaderna för 

ÄTA-arbeten. Centralt för när/hur ett förtydligande eller en komplettering får 

göras, enligt LOU 4 kap. 9 §, är att en sådan åtgärd ska vara förenlig med 

principerna om likabehandling och öppenhet. Enligt förarbetena till LOU ska 

därför övriga anbudsgivare informeras om en dylik åtgärd. Av 

likabehandlingsprincipen följer att om förvaltningen kompletterat en viss punkt i 

anbudet för en av anbudsgivarna, måste samtliga anbudsgivare ges möjlighet att få 

motsvarande komplettering gjord. Eftersom idrotts- och föreningsnämnden inte har 

informerat övriga anbudsgivare så har nämnden inte agerat i linje med principerna 

om likabehandling och öppenhet. Även detta agerande innebär risk kopplat till 

eventuell överprövning av myndighetens beslut. 

5.2 Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten 

Vid entreprenader uppstår regelmässigt så kallade ÄTA-arbeten. Vad som utgör 

ÄTA-arbeten, och hur dessa ska hanteras, regleras i de allmänna bestämmelserna 

för utförande- respektive totalentreprenader, AB 04 och ABT 06.6  

Medan ÄTA-arbeten kan initieras av beställaren är det lika vanligt, om inte 

vanligare, att de påtalas av entreprenören. Denna typ av ÄTA-arbeten – som ofta 

kallas ”likställda” ÄTA-arbeten – kan uppkomma av flera orsaker: att beställaren 

har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter om uppdraget/entreprenaden, att 

arbetsområdet inte är i förväntat skick, eller att entreprenören trots fackmässiga 

bedömningar drabbas av kostnadskrävande överraskningar.7  

När entreprenören upptäcker omständigheter som kräver ytterligare arbete ska 

beställaren underrättas så att denne har möjlighet att påverka hur problemet ska 

lösas. Entreprenörens underrättelse om en ÄTA ska ske skriftligt om så angivits i 

entreprenadhandlingarna. Regeln syftar till att ge beställaren möjlighet att påverka 

kostnaden för sådana arbeten. Om ÄTA-arbetet kostar mer än gränsvärdet (ett halvt 

prisbasbelopp, cirka 24 000 kronor, om inte annat angetts i kontraktshandlingarna) 

ska entreprenören inte vidta några åtgärder förrän beställaren skriftligen har 

godkänt densamma. Att godkännande av ÄTA-arbeten sker skriftligt är, även enligt 

entreprenadrättslig doktrin, viktigt för att säkerställa både att entreprenören får 

betalt för tillkommande kostnader och att beställaren inte överraskas av kostnader 

för ÄTA-arbeten som är okända till dess att en faktura kommer.8 Att kräva 

skriftliga underrättelser om och beställningar av ÄTA-arbeten kan således sägas 

bidra till en ändamålsenlig intern kontroll hos beställaren. 

 

 

6 Stig Hedberg, (2010), Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk Byggtjänst, Stockholm.  
7 Hedberg, (2010), s. 45.  
8 Hedberg, (2010), s. 46–48. 
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5.2.1 Rutinerna för ÄTA-arbeten kan förtydligas 

Det här avsnittet av rapporten redogör för två områden. Inledningsvis redogör vi 

för vilka lokala anvisningar och styrande dokument bolagen och nämnderna har för 

att hantera, underrätta om och beställa ÄTA-arbeten. Därefter redovisar vi 

resultatet av en stickprovsgranskning av sammanlagt 45 ÄTA-arbeten i 15 

investeringsprojekt.  Vi granskar således om bolagen och nämnderna är följsamma 

mot AB 04 och ABT 06 samt i förekommande fall egna rutiner på detta område.  

Egnahemsbolaget 

Granskningen visar att Egnahemsbolaget saknar skriftliga rutiner för hantering av 

ÄTA-arbeten. I intervjuer med företrädare för bolaget hänvisar man till 

bestämmelserna i AB04 och ABT06 samt skrivelser i kontrakten. Enligt de 

kontraktsmallar som bolaget har använt ska ÄTA-arbeten oavsett om de initieras av 

entreprenören eller bolaget alltid föregås av en beställningsskrivelse från bolaget. 

Enligt mallarna är inte en notering i ett byggmötesprotokoll att anse som en 

skriftlig beställning. I intervjuer framkommer det dock att bolaget menar att 

noteringar i byggmötesprotokoll är tillräckligt och bolaget har därför ändrat 

skrivelsen i kontraktsmallarna. 

Göteborg Energi 

Göteborg Energi har inga rutiner som beskriver hur ÄTA-arbeten ska anmälas, 

godkännas och sammanställas. Enligt bolagets projektmodell ska ändringar och 

avvikelser hanteras genom att så kallad ändringsbegäran upprättas. De begäranden 

som vi har granskat beskriver vilka ändringar och tillägg som gjorts i projekten, 

men ändringarna är i regel inte numrerade. Bolagets projektmodell kräver inte att 

ändringarna ska numreras.  

Idrotts- och föreningsnämnden  

Idrott- och föreningsförvaltningen har inte någon dokumenterad rutin för hur 

entreprenören ska underrätta om ÄTA-arbeten och hur dessa ska godkännas. 

Förvaltningen uppger att de i sin löpande ÄTA-hantering följer de allmänna 

bestämmelserna för entreprenadkontrakt (AB 04) och totalentreprenadkontrakt 

(ABT 06). Av upphandlingsdokumenten för de entreprenader som vi har granskat 

framgår det att entreprenören ska underrätta förvaltningen skriftligt om ÄTA-

arbeten behöver utföras.  

Lokalnämnden 

Med anledning av de synpunkter som framkommit i stadsrevisionens granskning av 

ÄTA-hantering åren 2019 och 2020 har lokalförvaltningen, via ledningsgruppen 

för projektavdelningen, i slutet av år 2020 beslutat om en anvisning för hantering 

av ÄTA-arbeten. Den tydligaste förändringen som följer med anvisningen är att det 

är lokalförvaltningen och inte entreprenören som ska styra över hanteringen av 

ÄTA-arbeten. Detta ska åstadkommas bland annat genom att: 
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• Förvaltningens anvisning och ÄTA-mall görs tvingande. 

• Av de administrativa föreskrifterna framgår att underrättelse ska lämnas 

skriftligen och ÄTA-arbeten ska beställas skriftligt. 

• Sambandet mellan byggmötesprotokoll och upprättad ÄTA-samanställning 

ska vara tydligt. Detta ska åstadkommas bland annat genom tydliga 

hänvisningar i byggmötesprotokollen till aktuell ÄTA-sammanställning. 

• Skriftlighetskraven uppfylls via byggmötesprotokoll, tillsammans med 

bilagd ÄTA-sammanställning. Byggmötesprokoll ska signeras.  

• Lokalförvaltningen sammanställer ÄTA-listan. 

• Summan av ÄTA-arbeten kontrolleras löpande i relation till aktuellt 

kontrakt i syfte att minska risken för att ÄTA-arbeten godkänns i strid med 

vad som utgör väsentlig förändring enligt lagen om offentlig upphandling.  

• En gräns för hur stora ÄTA-arbeten en projektledare kan godkänna är satt 

till 15 procent av kontraktssumman. 

Vid tidpunkten för stickprovsgranskningen fanns det inte en samlad anvisning för 

hantering av ÄTA-arbeten som den som beskrivs här ovan. Det fanns en mall för 

ÄTA-arbeten, men samtliga projektledare ansåg inte att mallen var tvingande att 

följa. Det framgår av intervjuer att projektledare har utvecklat olika sätt att hantera 

ÄTA-arbeten på och att de inte i detalj kan redogöra för vilka krav som ställs i 

förvaltningens dåvarande rutin. Vidare framgår det att projektledare var tydliga 

med att entreprenörer skriftligen ska underrätta om ÄTA-arbeten, men att de inte 

var lika tydliga med vilka krav de själva ska följa när de beställer ÄTA-arbeten.  

Trafiknämnden 

Granskningen visar att trafikkontoret saknar heltäckande skriftliga rutiner för hur 

ÄTA-arbeten ska hanteras. Vid intervju med företrädare för kontoret hänvisar de 

till att det finns mallar för anmälan av ÄTA-arbeten samt att projektledaren 

ansvarar för hanteringen. Kontoret har dock en skriftlig rutin för hantering av 

ÄTA-arbeten för externa projektledare som arbetar på uppdrag av kontoret. 

Externa projektledare får fatta beslut för ett enskilt ÄTA-arbete som ryms inom 

projektets beslutade ramar för tid-kostnad-innehåll.  

En extern projektledare får godkänna enskilda ÄTA-arbeten från entreprenörer 

eller projektörer – eller annan som inte är projektledarens arbetsgivare – under 

förutsättning att ÄTA-arbetet:  

1. inryms inom beslutad projektbudget 

2. inryms inom godkänt inköpsbeslut 

3. ingår inom projektets identifierade risker.  

Rutinen anger också att externa projektledare har en beloppsgräns för hur stora 

ÄTA-arbeten de får godkänna. Det maximala beloppet är 10 procent av 

kontraktssumman, dock max 500 000 kronor. För belopp överstigande 500 000 

kronor måste en avstämning ske med ombud/projektägare på trafikkontoret.  
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5.2.2 Den praktiska hanteringen kan förtydligas  

Stickprovsgranskningen har bestått av att vi har valt ut tre projekt per nämnd och 

bolag och sedan granskat tre ÄTA-arbeten per projekt, det vill säga totalt 45 ÄTA-

arbeten. 

Egnahemsbolaget 

I de fall vi har granskat har bolaget beställt arbetet efter en inledande dialog med 

entreprenörerna. Skriftliga beställningar har gjorts genom e-post eller med en 

särskild beställningsblankett. Fem av de nio granskade ÄTA-arbetena har skett på 

bolagets initiativ.  

För att kunna säkerställa en god ekonomisk styrning av projekten är det viktigt att 

bolaget godkänner ÄTA-arbeten innan entreprenören påbörjar arbetet. Som 

framgår ovan saknar Egnahemsbolaget skriftliga anvisningar för hur detta ska gå 

till, vilket innebär att processen för godkännande kan se olika ut. Bolaget har 

godkänt de granskade ÄTA-arbetena antingen i dialog med entreprenören, via e-

post eller på ekonomimöten. Efter att ett ÄTA-arbete har godkänts förs det upp i en 

ÄTA-sammanställning där samtliga anmälda ÄTA-arbeten tas upp. I de fall ett 

ÄTA-arbete av någon anledning inte utförs anges detta i sammanställningen. 

Göteborg Energi 

Enligt bolaget kan anmälningar av ÄTA-arbeten ske via telefon, på 

byggarbetsplatsen eller vid byggmöten. Vi har gjort stickprov på nio ÄTA-arbeten 

och samtliga har anmälts på ovanstående sätt; i inget fall har bolaget tagit emot 

skriftlig underrättelse från leverantören om att ett arbete behöver utföras. Som 

framgår ovan bör ÄTA-arbeten godkännas skriftligt av beställaren. De ÄTA-

arbeten som vi har granskat har godkänts genom att projektledaren har skrivit 

under de så kallade dagböckerna, som beskriver vad entreprenören gör dag för dag. 

Enligt bolaget dokumenteras händelser, som ÄTA-arbeten, även i 

byggmötesprotokoll. 

I sammanhanget bör det nämnas att de granskade arbetena inte benämns som ÄTA-

arbeten utan som fördyringar av olika slag. Enligt bolaget är det ofta svårt att 

separera fördyringar och tillkommande arbeten från planerade arbeten och en 

fördyring ger inte per automatik upphov till ett ÄTA-arbete.  

Idrott- och föreningsnämnden 

Stickprovsgranskningen av nio ÄTA-arbeten visar på två sorters avvikelser. 

Avvikelserna har att göra med hur ÄTA-arbeten har godkänts.  
 

I det första fallet noterar vi att förvaltningen har godkänt ÄTA-arbetet och 

kostnaderna för detsamma först i samband med att fakturan för arbetet godkänns, 

det vill säga förhållandevis långt efter att arbetet har påbörjats. 

De sex granskade ÄTA-arbetena i de övriga två projekten har i huvudsak hanterats 

på ett korrekt sätt. Den avvikelse som vi noterar i dessa projekt är att de så kallade 



Revisionsrapport 

 

Stadsrevisionen                            26 (38) 

       

           2021-06-08 

ÄTA-rapporterna som antingen förvaltningen eller entreprenören har upprättat för 

att godkänna arbetena inte är signerade.  

Lokalnämnden 

Granskningen visar på avvikelser i två av tre projekt och i fyra av nio ÄTA-

arbeten. I ett projekt har lokalförvaltningen i två fall inte följt förvaltningens 

dåvarande rutin med godkännanden i form av protokoll från bygg- eller 

ekonomimöten. Därför är det inte heller tydligt om kostnaderna har godkänts. För 

det tredje ÄTA-arbetet finns ingen skriftlig underrättelse. Hanteringen av det tredje 

ÄTA-arbetet avviker också för att det förefaller vara godkänt och signerat av 

beställaren efter att arbetet utförts. 

I det andra projektet har ett av de tre granskade ÄTA-arbetena, helt i linje med 

förvaltningens dåvarande rutin, godkänts via byggmötesprotokoll. Dock avviker 

hanteringen av arbetet från rutinen såtillvida att det saknas en skriftlig signatur på 

protokollet.  

 

Trafiknämnden 

Granskningen av hanteringen av ÄTA-arbeten visar att den skiljer sig åt i de tre 

granskade projekten. Endast ett av de granskade ÄTA-arbetena har beställts direkt 

av trafikkontoret. I övriga fall är det entreprenören som identifierat behovet av 

ändrings- eller tilläggsarbete och anmält detta till trafikkontoret via en 

underrättelse. 

Granskningen visar att underrättelser och godkännanden har hanterats på olika sätt. 

Vi noterar att ÄTA-arbeten har anmälts och godkänts både med förvaltningens 

blanketter och med de anlitade entreprenörernas. Vi gör också samma iakttagelse 

på trafikkontoret som idrotts- och föreningsförvaltningen, såtillvida att vissa 

blanketter inte har signerats av både beställaren och entreprenören.  För ett av de 

granskade projekten har en tidigare rutin för godkännande av ÄTA-arbeten 

använts. Vid detta projekt har ÄTA-arbeten godkänts vid byggmöten genom att de 

ÄTA-arbeten som inkommit och godkänts under perioden mellan förevarande 

byggmöte och aktuellt byggmöte har godkänts vid efterföljande byggmöte.  

Bedömning 

Vår granskning visar att bolagens och nämndernas praktiska hantering av ÄTA-

arbeten skiljer sig åt. Mot bakgrund av att det inte går att separera Göteborg 

Energis kostnader för ÄTA-arbeten från de totala upparbetade kostnaderna gör vi 

bedömningen att bolagets hantering av ÄTA-arbeten skulle kunna stärkas. Vi 

menar att transparensen och spårbarheten skulle öka om bolaget – i den mån det är 

möjligt – tydligare separerade tillkommande arbeten från de arbeten som ingick i 

det upphandlade, eller avropade, uppdraget. I detta ingår att numrera och hålla 

dessa tillkommande arbeten ordnade. Vi menar att detta skulle öka möjligheten till 

en mer utvecklad projektuppföljning och en stärkt kostnadskontroll.  
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Vi noterar också avvikelser på idrotts- och föreningsnämnden och lokanämnden 

där man i ett fall vardera har godkänt och signerat ÄTA-arbeten i samband med, 

eller efter att de fakturerats. Vi anser att nämnderna här ovan behöver vidta 

åtgärder som säkerställer att anlitade entreprenörer underrättar om och skriftligen 

får ÄTA-arbeten godkända innan de påbörjas.  

Vår bedömning är att övriga iakttagelser inte utgör väsentliga avsteg från de 

allmänna bestämmelserna i AB 04 och ABT 06. De granskade nämnderna och 

bolagen har med undantag av lokalförvaltningen inte några heltäckande 

dokumenterade rutiner för hur ÄTA-arbeten ska hanteras. I intervjuer hänvisar 

bolagen och förvaltningarna till de allmänna bestämmelserna, AB 04 och ABT 06, 

och de krav som ställs i dessa. Vi noterar också att de administrativa föreskrifterna 

för de granskade upphandlingarna ofta innehåller skrivningar om att underrättelser 

och beställningar av ÄTA-arbeten ska ske skriftligt.  

Vi noterar att projektledarna på lokalförvaltningen har förhållit sig olika till hur 

ÄTA-arbeten ska hanteras. Detta kan bero på att tidigare rutiner inte var 

tydliggjorda, kommunicerade eller att projektledarna inte var följsamma mot hur 

ÄTA-arbeten ska hanteras. Vi menar att lokanämnden vid införandet av den nya 

anvisningen behöver säkerställa att projektledarna både har tillräcklig kunskap om 

hur ÄTA-arbeten ska hanteras och är följsamma mot det nya lokala regelverket.  

Även hos trafikkontoret bedömer vi att det finns en risk för att projektledarna 

utvecklar olika förhållningssätt till hur ÄTA-arbeten ska hanteras. Bakgrunden till 

denna risk är att trafikkontoret har utvecklat olika rutiner för att hantera ÄTOR, 

beroende på om projekten leds av egen personal eller externa konsulter. När det 

finns rutiner som externa ska förhålla sig till, men inte de egna projektledarna, kan 

det utvecklas olika förhållningssätt till hur ÄTA-arbeten ska hanteras. Därför ser vi 

ett behov av att hantera denna risk med ett mer enhetligt agerande. 

Såväl nämnderna och bolagen som de anlitade entreprenörerna har tagit fram 

mallar och blanketter för att säkerställa att underrättelsen om och beställningen av 

ÄTA-arbeten sker på korrekt sätt.  Vi kan notera att ÄTA-arbeten har anmälts och 

godkänts både med beställarnas blanketter och med de anlitade entreprenörernas. 

En vanlig brist är att mallen för skriftlig underrättelse om och beställning av ÄTA-

arbete inte har signerats av entreprenör och beställare även om den innehåller en 

ruta för signering. Avsaknaden av signaturer skapar för oss en osäkerhet om det är 

ett utkast eller en bindande överenskommelse mellan beställare och entreprenör.  

För att kunna säkerställa att ändrings- och tilläggsarbeten hanteras korrekt bedömer 

vi att nämnderna och bolagen behöver förtydliga vad som är en korrekt hantering 

av ÄTA-arbeten. Med ökad följsamhet mot förtydligade regler i en lokal anvisning 

för ÄTA-hantering kan den interna styrningen och kontrollen över potentiellt 

kostnadsdrivande ÄTA-arbeten stärkas.  
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5.3 Hanteringen av kostnadsavvikelser  

För att säkerställa god intern kontroll över nämndernas och bolagens kostnader är 

det viktigt att kostnadsutvecklingen – oavsett om denna beror på ÄTA-arbeten eller 

har andra orsaker – skyndsamt följs upp och rapporteras på rätt nivå i nämnden 

eller bolaget. Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och 

uppföljning ska projektuppföljningen vara av sådant slag att den ger 

nämnden/styrelsen en möjlighet att agera snabbt vid kostnadsavvikelser. Bolagen 

och nämnderna bör också enligt vår mening komplettera stadens regelverk med 

egna anvisningar för projektuppföljning och avvikelsehantering.  

De följande styckena redogör för vilka rutiner Egnahemsbolaget, Göteborg Energi, 

idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden har utvecklat 

inom projekt- och investeringsstyrning samt delegation. Som framgår tidigare av 

avsnittet metod och avgränsning uppmärksammar vi om projektuppföljning och 

avvikelserapportering är följsam mot gällande regler, rapporteras vid en tidpunkt 

när nämnden/styrelsen kan påverka kostnadsökningen samt om ansvars- och 

befogenhetsfördelningen är tydlig. Slutligen redovisar vi iakttagelser från vår 

stickprovsgranskning av avvikelsehantering i totalt 15 projekt. Det är samma 

investeringsprojekt som vi tidigare granskade hanteringen av ÄTA-arbeten på. 

Egnahemsbolaget  

Egnahemsbolaget har haft en Projekt- och investeringspolicy9 som gällde fram till 

12 juni 2020, då en koncerngemensam riktlinje antogs. Enligt den 

Koncerngemensamma projekt- och investeringsriktlinjen ska en skriftlig 

kommentar lämnas i rapporteringen av projektportföljen i de fall en avvikelse i ett 

enskilt projekt överstiger 5 procent. En särskild avvikelserapport ska avlämnas till 

styrelsen vid avvikelser överstigande 15 procent. 

Beslut avseende avvikelser fattas av vd vid avvikelser upp till 15 procent, förutsatt 

att kostnaden maximalt uppgår till 15 miljoner kronor. Vd för Förvaltnings AB 

Framtiden fattar beslut vid avvikelser upp till 15 procent om avvikelsen uppgår till 

maximalt 25 miljoner kronor och styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fattar 

beslut vid avvikelser över 15 procent om beloppet överstiger 25 miljoner kronor. 

Intervjuer med bolaget visar att projekten har en så kallad ”riskpeng” i budgeten 

för att kunna hantera tillkommande kostnader. Enligt bolaget är riskpengen 

allokerad till olika moment i projektet, och lyfts bort ur budgeten vartefter projektet 

framskrider. Av intervjuer framgår att bolaget arbetar för att få till en kultur där 

projekt får rimliga budgetar och avvikelser hanteras i kvartalsrapporter i stället för 

att samtliga inblandade ”tar till” och överskattar sina bedömningar av kostnaderna.   

 

 

9 Antagen av Egnahemsbolagets styrelse 2016-02-12. 
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Vi har granskat hur bolaget har följt upp tre projekt och finner inga avvikelser mot 

gällande regler. Enligt den prognos som var aktuell när granskningen av 

Egnahemsbolaget avslutades10 uppvisar projekt som ingår i granskningen ett 

överskott, från 150 000 kronor till 19,1 miljoner kronor. Vi noterar att projekten 

har rapporterats på erforderligt vis till vd och styrelsen. Av intervjuer med 

ansvariga projektledare framgår att bolaget har olika system för att följa 

kostnaderna i projekten, men att det är svårt att i systemen separera olika 

kostnader, däribland kostnaderna för fördyringar/ÄTA-arbeten.  

Göteborg Energi 

Medan Göteborg Energis hantering av ÄTA-arbeten kan utvecklas visar inte 

granskningen av bolagets övriga arbete med kostnadsuppföljning på några 

betydande avvikelser. Enligt anvisningen Projektstyrning på Göteborg Energi ska 

projekt rapporteras månadsvis till koncernledningen och till de berörda 

verksamhetsområdenas ledningsgrupper. Samtliga projekt ska i den månatliga 

uppföljningen rapportera utfall, prognos och budget. För projekt på mer än 2,5 

miljoner ska uppföljningen vara mer omfattande och mer utförligt beskriva hur 

projektet fortlöper. Projekt på mer än 10 miljoner ska rapporteras till bolagets 

styrelse två gånger per år.  

Vi har granskat hur tre projekt har följts upp och finner inga avvikelser mot 

gällande regler. Vi noterar att projekten har rapporterats på erforderligt vis till vd 

och styrelsen och att projektbudgeterna har reviderats på korrekt sätt. Av intervjuer 

med ansvariga projektledare framgår att bolaget har olika system för att följa 

kostnaderna i projekten, men att det är svårt att i systemen separera olika 

kostnader, däribland kostnaderna för fördyringar/ÄTA-arbeten. 

Idrotts och föreningsnämnden  

Idrott- och föreningsförvaltningen har idag inga dokumenterade anvisningar för hur 

kostnadsavvikelser ska hanteras, men det pågår ett utvecklingsarbete i samband 

med införandet av projektledningssystemet Antura. Förvaltningen menar att i 

Antura kommer projektledarna att kunna separera och följa olika kostnader, 

däribland kostnaderna för fördyringar/ÄTA-arbeten, på ett bättre sätt. 

För två av tre granskade projekten har det skett höjningar av projektbudgetarna. 

För det ena projektet fattade nämnden ett investeringsbeslut på 12,5 miljoner 

kronor. Projektbudgeten har därefter utökats till 14 miljoner kronor genom ett 

muntligt godkännande av förvaltningsdirektören. Det är inte tydliggjort i 

delegationsordningen hur höjningar av beslutade investeringar får gå till. Därför är 

det oklart om förvaltningsdirektören muntligen får godkänna dylika höjningar. 

 

 

10 Rapport Projektekonomi 2020-10-29. 
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För det andra projektet framkommer en liknande otydlighet i förhållande till 

delegationsordningen. Nämnden tog det första beslutet om 6 miljoner kronor. 

Därefter har projektbudgeten utökats till 7,3 miljoner kronor. Denna utökning har 

enligt uppgift godkänts och signerats av förvaltningsdirektören. Ytterligare en 

utökning av projektbudgeten till 8 miljoner kronor ska ha godkänts av chefen för 

fastighetsavdelningen, men det finns inget påtecknat dokument som bekräftar detta. 

I delegationen är det inte klargjort om förvaltningsdirektören och avdelningschefen 

har befogenheter att besluta om utökning av budgeten för projekten ifråga. 

Lokalnämnden  

Det finns viss skillnad mellan hur avvikelser ska hanteras enligt rutinerna för 

investerings- och reinvesteringsportföljerna11 och vad vi ser i våra stickprov.  

Enligt gällande rutin för Projekt- och investeringsportföljen (PIP) inklusive 

avvikelsehantering av enskilda projekt och Rutin för beslutsprocessen reinvestering 

(REP) inklusive avvikelsehantering av enskilda projekt ska lokalnämnden 

godkänna budgeten för investerings- och reinvesteringsprojekt. Vidare ska 

nämnden godkänna avvikelser överstigande 10 miljoner kronor i pågående projekt. 

Avdelningschef för projektavdelningen har befogenhet att besluta om avvikelser i 

investeringar upp till 10 miljoner kronor. Avseende reinvesteringar beslutar 

förvaltningschefen om avvikelser i reinvesteringar mellan 2,5 och upp till 10 

miljoner kronor. Avdelningschefen för fastighetsavdelningen har befogenhet att 

besluta om avvikelser i reinvesteringar upp till 2,5 miljoner kronor.  

Av intervjuer framgår att lokalnämnden saknade rutiner för avvikelsehantering 

innan PIP- och REP-rutinerna infördes. Våra stickprov avsåg projekt som startade 

åren 2016–2018, då en annan hanteringsordning gällde. Förvaltningen menar att 

avvikelser under den här perioden inte dokumenterades på ett sådant sätt att de 

kunde följas upp i efterhand. En omständighet som gör det svårt att skapa en bild 

av hur avvikelser har hanterats är att det har varit stor rörlighet bland projektledare 

och förvaltare i de granskade projekten.  

Vi har granskat hur ett investerings- och två reinvesteringsprojekt har följts upp. 

För det första projektet har nämnden godkänt kostnadsavvikelser vid två tillfällen. 

Vid första tillfället år 2018 godkände nämnden en utökning av investeringsmedel. 

Efter godkännandet avvek projektet med 98 procent eller 23,7 miljoner kronor från 

investeringsbeslutet. År 2020 godkände nämnden ytterligare en begäran om 

investeringsmedel, för att avsluta projektet. Den sammanlagda kostnadsavvikelsen 

från investeringsbeslutet var nu 160 procent eller ytterligare 19,6 miljoner kronor. 

Nämnden godkände vid samma möte en rad av åtgärder för att bromsa upp 

kostnadsutvecklingen, bland annat avbeställning av ÄTA-arbeten. Av rapporten 

framgick inte vilka kostnader som kunde sparas om åtgärderna vidtogs.  

 

 

11 För mer information om rutinerna se kapitel 5.1.2 
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Det två granskade reinvesteringsprojekten ingick i den reinvesteringsportfölj som 

nämnden beslutade om den 19 november 2019. Förvaltningen menar att nämnden 

på detta sammanträde godkände samtliga pågående projekt inklusive 

kostnadsavvikelserna i portföljen. Enligt uppgift från fastighetsavdelningen hade 

båda projekten vid novembersammanträdet en så kallad ”ökad prognos”. 

Avvikelserna i projekten höll sig därefter på samma nivå till dess att projekten 

avslutades i mars 2020. Av nämndärendet kan vi inte med någon grad av säkerhet 

utläsa storleken på och inte heller hanteringen av avvikelserna i projekten. 

Av intervjuer framgår att förvaltningen ser på de första PIP- och REP-besluten som 

”samlingsärenden” varigenom nämnden godkänner samtliga pågående projekt i 

investerings- och reinvesteringsportföljerna. Därmed menar förvaltningen att 

nämnden i efterhand har godkänt kostnadsökningarna även för de två projekt för 

vilka vi inte kunnat ta del av de ursprungliga investeringsbesluten. 

Trafiknämnden  

Trafikkontoret har en Rutin för uppföljning av projektverksamhet12 som syftar till 

att beskriva hur uppföljning av verksamhet som bedrivs i projektform och till 

huvuddelen finansieras av investeringsmedel går till. Enligt rutinen ska 

investerings- och exploateringsprojekt normalt följas upp fyra gånger per år. 

Undantaget är särskilt komplexa projekt som följs upp månadsvis. Uppföljning 

sker genom skriftlig lägesrapportering samt genom ekonomisk analys i Antura, 

uppföljningsdialoger och genom rapportering i stadens system för 

verksamhetsuppföljning, Stratsys. Projektledaren ansvarar för att rapportera om 

väsentliga avvikelser när de sker mellan uppföljningstillfällena.  

Trafikkontoret har även en Rutin för avvikelsehantering13 som beskriver hur 

avvikelser i tid, kostnader och innehåll ska hanteras och beslutas. När en avvikelse 

uppstår i en investering ska den rapporteras i projektets statusrapport/lägesrapport, 

och om den är av väsentlig karaktär i verksamhetsuppföljningen. Det är 

projektledarens ansvar att hantera avvikelsen, om möjligt inom projektet, och om 

det inte är möjligt ska frågan eskaleras till projektägaren. Väsentliga avvikelser ska 

omgående eskaleras och anmälas vid ett portföljstyrningsmöte där ledningen tar 

ställning till hur avvikelsen ska hanteras. För de projekt trafikdirektören har mandat 

att fatta beslut om sammanställs och beslutas dessa skriftligen vid varje 

rapporteringstillfälle. När trafiknämndens arbetsutskott ska fatta beslut ska detta 

ske skriftligen vid närmast påföljande arbetsutskottsmöte. 

Vi har granskat avvikelsehanteringen för tre projekt där det i samtliga fall 

rapporterats avvikelser. Enligt vad vi kan utläsa ur materialet har avvikelserna 

anmälts enligt rutinen. Då de granskade avvikelserna endast har avsett 

 

 

12 Trafikkontorets rutin för uppföljning av projektverksamhet, rev 2020-03-25 
13 Trafikkontorets rutin för avvikelsehantering, rev. 2020-02-28 
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tidsförändring har trafikdirektören haft rätt att godkänna avvikelsen. Dessa beslut 

har sedan anmälts till trafiknämndens arbetsutskott som ett fattat delegationsbeslut.  

Bedömning  

Utifrån genomförd granskning gör stadsrevisionen bedömningen att 

Egnahemsbolaget, Göteborg Energi och trafiknämnden i huvudsak har 

tillfredsställande rutiner och arbetssätt som gör att avvikelser i entreprenadprojekt 

följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt. Som framgår av inledningen 

till kap. 5.1.1 – Alla investeringsbeslut är inte fattade av korrekt instans – lämnar 

stadens investeringsstyrning ett stort handlingsutrymme för nämnder och bolag att 

komplettera stadens regler med sina egna rutiner för uppföljningen av projekt och 

hanteringen av kostnadsavvikelser. Gemensamt för den nämnd och de bolag som vi 

bedömer utmärker sig positivt i denna del av granskningen är att de sedan flera år 

har etablerade investeringsrutiner och att verksamheterna är följsamma mot dessa.  

Stickprovsgranskningen visar att lokalnämnden i stora drag har hanterat 

kostnadsavvikelserna i investeringsprojektet i enlighet med den PIP-rutin som 

nämnden beslutade om 2017. Däremot har kostnadsavvikelserna i de två granskade 

reinvesteringsprojekten inte hanterats enligt REP-rutinen som nämnden beslutade 

om först 2019. I pågående projekt ska nämnden godkänna avvikelser överstigande 

10 miljoner kronor, men i det granskade investeringsprojektet är det först när 

överskridandet är 23,7 respektive 19,6 miljoner kronor som nämnden får ta 

ställning till utökningar av projektbudgeten. Vi bedömer att rapporteringen till 

nämnden inte skett tillräckligt skyndsamt för att vara i linje med stadens regler för 

ekonomisk planering, budget och uppföljning. Nämnden borde kunnat få reda på 

och ta ställning till kostnadsavvikelserna tidigare i detta projekt. När nämnden får 

ta ställning till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen går detta projekt mot 

sitt slut. Vi bedömer visserligen att det är god kostnadsstyrning att föreslå åtgärder 

för att minska de stora kostnadsavvikelserna i detta projekt. Samtidigt menar vi att 

ett tidigareläggande av ”åtgärdspaketet” skulle ha ökat nämndens möjligheter till 

kostnadsstyrning vid en tidpunkt när effekten på avvikelserna skulle vara större.  

Vi noterar att idrotts- och föreningsnämnden med införandet av projektsystemet 

Antura har satt igång ett arbete med att utveckla och förbättra sina avvikelserutiner. 

I kapitel 5.1.1 konstaterade vi att förvaltningsdirektören har godkänt 

genomförandet av en reinvestering som enligt delegationsordningen skulle beslutas 

av nämnden. Till det kan vi lägga att det inte tydligt av delegationsordningen 

framgår hur höjningar av beslutade investeringsbudgetar ska gå till. Därför är det 

oklart om förvaltningsdirektören har befogenhet att besluta om utökning av 

projektbudget på de sätt som har gjorts i de granskade projekten. Mot denna 

bakgrund bedömer vi att idrotts- och föreningsnämnden i samband med pågående 

utveckling av avvikelserutinerna bör vidareutveckla delegationsordningen med mer 

detaljerade rutiner för hur kostnadsavvikelser i projekt ska hanteras.  
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6 Sammanfattande bedömning 
 

Syftet med den här granskningen har varit att bedöma om de berörda bolagen och 

nämnderna har ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av 

byggentreprenader. De nämnder och bolag som har ingått i granskningen är idrotts- 

och föreningsnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden samt Göteborgs 

Egnahems AB och Göteborg Energi AB. Granskningen av Göteborg Energi och 

Egnahemsbolaget har rapporterats inom ramen för den årliga granskningen av 

bolagen. Lekmannarevisorerna för dessa bolag har följaktligen lämnat sina 

bedömningar.  

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 – även kallade ÄTA-arbeten – 

samt bolagens och nämndernas rutiner och sätt att hantera kostnadsavvikelser på. 

Det första området relaterar till de senare två på olika sätt. Bristande 

dokumentation 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 ur ett kostnadskontrollperspektiv. 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 beror på ÄTA-

arbeten eller har helt andra orsaker – en viktig del av deras investeringsverksamhet. 

6.1 Dokumentationen av upphandlingar av 
byggentreprenader kan stärkas  

Granskningens första revisionsfråga avsåg om nämnderna och bolagen har 

säkerställt god följsamhet mot gällande lagar och regler för offentlig upphandling 

av byggentreprenader.  

Bristande följsamhet innebär att det finns avvikelser från lagen om offentlig 

upphandling, LOU/LUF, och/eller mot Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 

upphandling. Det kan också innebära att bolagen inte har beaktat egna eller 

koncerngemensamma riktlinjer och anvisningar för hur nödvändiga 

investeringsbeslut – som föregår en upphandling – ska fattas.  

Vi bedömer att de granskade bolagen och förvaltningarna har ändamålsenliga 

anvisningar på upphandlingsområdet. Ingen av de granskade verksamheterna följer 

dock vad Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling anger om att varje 

nämnd och styrelse kan anta egna anvisningar för användning av direktupphandling 

och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att lag, författning och stadens riktlinje 

ska kunna efterlevas. Givet de stora inköpsvolymerna bör de granskade nämnderna 

och styrelserna överväga att besluta om upphandlingsanvisningar. 
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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. Därför lämnar vi följande rekommendation:  

Lekmannarevisorerna och stadsrevisionen rekommenderar styrelsen för Göteborgs 

Egnahems AB och koncernstyrelsen för Göteborg Energi AB samt idrotts- och 

föreningsnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden att säkerställa att 

dokumentationen av entreprenadupphandlingar stärks.  

6.2 Hanteringen av ÄTA-arbeten bör utvecklas 

Den andra granskningsfrågan avsåg om bolagen har säkerställt att ÄTA-arbeten 

hanteras på ett korrekt sätt.  

Stadsrevisionen 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. Därför riktar vi följande rekommendation till 

Göteborg Energi:  

Lekmannarevisorerna rekommenderar koncernstyrelsen för Göteborg Energi AB 

att stärka styrningen av ÄTA-arbeten/fördyringar. 

Vi noterar också avvikelser på idrotts- och föreningsnämnden och lokanämnden 

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 bestämmelserna 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.  
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6.3 Rutiner för att hantera kostnadsavvikelser 
kan utvecklas  

Granskningen tredje revisionsfråga avsåg om bolagen och nämnderna har rutiner 

och arbetssätt som säkerställer att avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och 

rapporteras på ett ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionen bedömer att 

Egnahemsbolaget, Göteborg Energi och trafiknämnden i huvudsak har 

tillfredsställande rutiner och arbetssätt som gör att avvikelser i entreprenadprojekt 

följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt.  

Idrotts- och föreningsnämnden håller på att utveckla sina rutiner för hantering av 

kostnadsavvikelser. Tidigare konstaterade vi 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 utökning av projektbudget på de sätt som har gjorts i de granskade projekten. 

Mot denna bakgrund riktar vi följande rekommendation till nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar idrotts- och föreningsnämnden att förtydliga 

delegationen vid beslut om att genomföra projekt och utökning av projektbudget. 

Avseende lokalnämnden visar våra stickprov på brister i kostnadsstyrningen. Vi 

bedömer att rapporteringen till nämnden inte sker tillräckligt skyndsamt för att vara 

i linje med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och 

uppföljning. Nämnden borde tidigare kunnat få reda på och ta ställning till 

kostnadsavvikelserna. Därför lämnar vi följande rekommendation till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att tillse att kostnadsavvikelser 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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7 Stadsrevisionens uppdrag och 
rapportering 
 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.  

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är de 

totalt 22 stycken. Revisorerna är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges 

uppdrag, och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Revisorerna prövar årligen om ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

fullgör sina uppdrag. Revisorerna uttalar sig årligen om nämndledamöternas ansvar 

i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. Utöver revisions-

berättelsen upprättar revisorerna även revisionsredogörelser, en för varje nämnd. I 

revisionsredogörelsen sammanfattas all granskning som revisorerna har genomfört 

i nämnden under året.  

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. 

Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs  

av kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.  

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera nämnder 

och bolag. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 

revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året.  

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen.  
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8 Språkbruk och revisionstermer 
 

När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer till 

de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 

anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 

anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 

bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer.
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