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Yttrande till stadsrevisionen avseende 
granskning av upphandling och 
kostnadsstyrning av byggentreprenader 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till stadsrevisionen 
som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av bygg-entreprenader 
(bilaga 2). Granskningen har omfattat idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden och 
trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB.  

Syftet har varit att bedöma om de berörda bolagen och nämnderna har ändamålsenliga 
rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. Med ändamålsenliga 
rutiner avses rutiner som stämmer överens med bland annat lagen om offentlig 
upphandling, LOU, stadens riktlinje för inköp och upphandling och de allmänna 
bestämmelserna för entreprenadkontrakt och totalentreprenadkontrakt, AB 04 och 
ABT 06, samt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. 

Granskningen har riktat in sig på rutiner för upphandling av byggentreprenader, hantering 
av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) samt hantering av kostnadsavvikelser. 
Stadsrevisionen bedömer att de granskade bolagen och förvaltningarna har 
ändamålsenliga anvisningar på upphandlingsområdet och att bland annat trafiknämnden 
har tillfredsställande rutiner och arbetssätt för hantering av kostnadsavvikelser men ser ett 
behov av mer enhetlig hantering av ÄTA-arbeten. 

När det gäller upphandling av entreprenader anser stadsrevisionen att trafiknämnden kan 
hantera dokumentation av kontroll av kvalificeringskraven och utvärdering av kvalitet i 
anbuden på ett mer enhetligt och konsekvent sätt. Stadsrevisionen lämnar därför följande 
rekommendation till bland annat trafiknämnden:  
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. 

Trafiknämnden ska lämna yttrande till stadsrevisionen senast den 1 december 2021. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

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

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

 

 

Bilagor 
1. Följebrev, Stadsrevisionen 2021-06-08 

2. Granskning av upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. 
Revisionsrapport, Stadsrevisionen 2021-06-08 
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Ärendet  
Trafiknämnden har att yttra sig över den rekommendation som stadsrevisionen lämnat 
utifrån genomförd granskning av granskning av upphandling och kostnadsstyrning av 
byggentreprenader. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden har vidtagit och/eller 
planerar att vidta. Trafiknämnden ska svara stadsrevisionen senast den 1 december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader 
(bilaga 2). Granskningen har omfattat idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden och 
trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB.  

Syftet har varit att bedöma om de berörda bolagen och nämnderna har ändamålsenliga 
rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. Med ändamålsenliga 
rutiner avses rutiner som stämmer överens med bland annat lagen om offentlig 
upphandling, LOU, stadens riktlinje för inköp och upphandling och de allmänna 
bestämmelserna för entreprenadkontrakt och totalentreprenadkontrakt, AB 04 och 
ABT 06, samt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. 

Granskningen har riktat in sig på tre områden: 
- rutiner för upphandling av byggentreprenader 
- rutiner för att hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) 
- rutiner för hantering av kostnadsavvikelser. 

Inom ramen för upphandling av byggentreprenader har stadsrevisionen granskat om 
investeringsbeslut har fattats korrekt, upphandlingsanvisningar, dokumentation av 
kvalificeringskrav samt utvärdering av kvalitet. Stadsrevisionen bedömer att 
trafiknämnden har ändamålsenliga rutiner för att fatta korrekta investeringsbeslut men 
anser att nämnden kan hantera dokumentationen av hur kvalificeringskraven har 
kontrollerats på ett mer enhetligt och konsekvent sätt. Detta gäller även dokumentationen 
av utvärdering av kvalitet i anbuden. Stadsrevisionen lämnar därför en rekommendation 
till trafiknämnden, tillsammans med de fyra övriga granskade organisationerna: 

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. 

Stadsrevisionen har även granskat hanteringen av ändrings- och tilläggsarbeten 
(ÄTA--arbeten) och konstaterar att bolagens och nämndernas praktiska hantering av 
ÄTA--arbeten skiljer sig åt men att de inte utgör väsentliga avsteg från de allmänna 
bestämmelserna i branschen. För trafikkontorets del handlar detta om 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 
ÄTA--arbeten, beroende på om projekten leds av egen personal eller externa konsulter. 
Stadsrevisionen ser därför ett behov av att hantera denna risk med ett mer enhetligt agerande. 
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Granskningens tredje revisionsfråga avser 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 bland annat trafiknämnden i 
huvudsak har tillfredsställande rutiner och arbetssätt som gör att avvikelser i 
entreprenadprojekt följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har under en följd av år arbetat målmedvetet med rutiner, system och 
utbildning för att utveckla och säkerställa hanteringen av bland annat byggentreprenader. 
Genom stadsrevisionens granskning så kan vi konstatera att arbetet till stora delar har gett 
resultat men att det samtidigt finns utrymme för fortsatt utvecklingsarbete. Efter att tagit 
del av granskningsrapporten instämmer trafikkontoret i huvudsak i de slutsatser och 
bedömningar som stadsrevisionen gör. Trafiknämnden omfattas av en av de totalt fyra 
rekommendationer som stadsrevisionen lämnar.  

Stadsrevisionens rekommendation avser att nämnden behöver stärka dokumentationen av 
entreprenadupphandlingar. Detta omfattar hantering av dokumentationen om hur 
kvalificeringskraven har kontrollerats och att detta behöver ske på ett mer enhetligt och 
konsekvent sätt samt att förbättra dokumentationen av utvärderingen av kvalitet i anbuden 
i de fall då detta är en anbudsförutsättning. 

Trafikkontoret har redan påbörjat översyn av rutiner och arbetssätt, inkluderande bland 
annat mallar för dokumentation av såväl kvalifikationskrav som utvärdering av kvalitet för 
att möta stadsrevisionens rekommendation om att stärka dokumentationen av entreprenad-
upphandlingar. De nya rutinerna och mallarna beräknas träda i kraft 2022-01-01. 

I revisionsrapporten lämnar stadsrevisionen också ett antal andra iakttagelser och förslag. 
Dessa avser till exempel upphandlingsavisningar samt rutiner och praktisk hantering av 
ÄTA-arbeten-. Trafikkontoret arbetar fortlöpande med kvalitets- och verksamhets-
utveckling inom bland annat processteamet för att beställa och upphandla tjänster och 
varor, och stadsrevisionens granskning ger ett bra externt perspektiv på 
utvecklingsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Rinman 
 
Biträdande trafikdirektör 
Verksamhetsansvarig juridik och upphandling 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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