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1 Sammanfattning 
 

Årets granskning av nämnden omfattar:  

• grundläggande granskning  

• styrning av investeringsprojekt 

• följsamhet mot ramavtal 

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• delårsrapport och årsbokslut 

• uppföljning av föregående års rekommendationer.  

Granskningen visar att delar av nämndens verksamhet har brister som behöver 

åtgärdas. Därför lämnar vi följande rekommendationer till nämnden (tabellen 

fortsätter på nästa sida):  
 

Område Rekommendation 

Styrning och kontroll av trafiksäkerhet 

 

Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att i arbetet med ett nytt 

trafiksäkerhetsprogram se över hur 

uppföljning till nämnden kan genomföras 

för att säkerställa följsamhet mot stadens 

riktlinje för styrning, uppföljning och 

kontroll. (Rekommendationen lämnades 

2019). 

 

Förebyggande arbete mot oegentligheter Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att stärka och utveckla sin 

riskhantering avseende risker för 

oegentligheter. (Rekommendationen 

lämnades 2019 och är omformulerad 

2020) 

Systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll 

Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att se till att följsamheten 

mot stadens riktlinjer för styrning, 

uppföljning och kontroll efterlevs. 

(Rekommendationen lämnades 2018 och 

följdes upp 2019). 
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Område Rekommendation 

Resor i tjänsten Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att säkerställa följsamheten 

mot stadens policy och riktlinjer för resor 

i tjänsten, Skatteverkets regler samt egna 

policys och rutiner. (Rekommendationen 

lämnades 2018 och följdes upp 2019). 

 

Styrning, uppföljning och kontroll av 

konsulter 

Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att se till att stadens policy 

och riktlinjer för upphandling och inköp 

följs. (Rekommendationen lämnades 2018 

och följdes upp 2019). 

Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att se till att stärka sin 

styrning och uppföljning av nämndens 

konsultanvändning. (Rekommendationen 

lämnades 2018 och följdes upp 2019). 

 

Räkenskaper och bokslut Stadsrevisionen rekommenderar 

trafiknämnden att utreda pågående projekt 

i syfte att fastställa vilka intäkter som ska 

redovisas enligt RKR R2 Intäkter och 

enligt god redovisningssed. 

 

 

I övrigt bedömer vi att nämnden har skött verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig  

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av nämndens verksamhet omfattar en grundläggande del, som är 

en översiktlig granskning av nämndens ledning och styrning samt interna 

kontroll, flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års 

granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma nämndens 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer nämndens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 

• följsamhet mot tillämpliga delar av kommunallagen 

• följsamhet mot reglemente 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget  

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• delegation 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser  

2.1.1.1 Hantering av anmälda delegationsbeslut 

Kommunala beslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller 

genom förvaltningsrättsligt överklagande. Eftersom ett delegationsbeslut 

juridiskt sett är ett nämndbeslut betyder det att delegatens beslut kan överklagas 

på samma sätt som nämndens beslut. En ansökan om laglighetsprövning ska 

göras inom tre veckor från det att beslutet fattades. Då denna tre-veckors 

”klagofrist” beräknas utgår man från att beslutet ska vara anslaget på 

kommunens elektroniska anslagstavla och vara tillgängligt under hela perioden.  
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Enligt trafikkontorets rutin för anmälan av delegationsbeslut upprättar varje 

avdelning en lista över sina delegationsbeslut och respektive delegationslista 

utgör eget ärende på nämndens sammanträde. Granskningen visar att de 

delegationsbeslut som anmäls till trafiknämnden inte anslås på stadens digitala 

anslagstavla. De anslås endast via webbplattformen Netpublicator som inte är 

tillgänglig för allmänheten. Den används för att distribuera handlingar till de 

förtroendevalda. På stadens digitala anslagstavla finns en länk till nämndens 

protokoll, därutöver anges att protokollen finns tillgängliga hos trafikkontoret. 

Av trafiknämndens protokoll från sammanträdena under 2020 framgår endast 

”Anmälan av delegationsbeslut (och avdelning). Beslut: Anmälda 

delegationsbeslut antecknas till protokollet”.  

Efter granskningstillfället har det framkommit att delegationslistorna ska 

publiceras på stadens hemsida tillsammans med nämndens handlingar. Vi kan 

se att detta sker från och med nämndmötet den 11 februari 2021. 

2.1.2 Bedömning 

Stadsrevisionens översiktliga bedömning är att nämnden har en 

tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom  

de områden som vi granskat.  

2.2 Styrning av investeringsprojekt 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Av fullmäktiges budget för år 2020 framgår att investeringar i framtiden måste 

genomföras med hänsyn till stadens ekonomiska förutsättningar. Både bolag 

och nämnder ska ta ett större ansvar för god ekonomisk hushållning. Det är av 

stor vikt att nämnder och bolag bedriver investeringsprojekt på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt för att genomföra sina uppdrag, men också för att 

stadsutvecklingen i staden ska fungera bra.  

Stadsrevisionen har granskat styrning av investeringsprojekt. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om nämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av sina investeringsprojekt 

Granskningens revisionskriterier är: 

• kommunallagen (2017:725), 6 kap. 6§ 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 

• Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och 

uppföljning 

• nämndens delegationsordning. 
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Granskningen har genomförts genom dokumentanalys, intervjuer samt genom 

stickprov av fyra projekt. Granskningen har inte omfattat en närmare 

granskning av ändrings- och tilläggsarbeten eller de upphandlingar som 

genomförts i projekten.  

2.2.2 Iakttagelser 

2.2.2.1 Process, modell och rutiner för projektstyrning 

Granskningen visar att trafikkontoret arbetar enligt projektmetodiken XLPM1 

för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Kontorets 

process Investera/reinvestera är kartlagd utifrån metodiken och är, tillsammans 

med projektmodellen, styrande för hur projekt ska bedrivas. Processen, och 

därmed även projektmetodiken (projektmodellen), är integrerad med 

projektverktyget Antura där projekten hanteras.  

I processens inledande fas – Förbereda investeringsprojekt – tas projektdirektiv 

fram av avdelningen Samhälle. De gör även en preliminär klassificering av 

projektets komplexitet utifrån ett antal kriterier som framgår av en särskild 

beslutsmatris. Komplexiteten kan vara låg, medelhög eller hög. Merparten av 

trafikkontorets investeringsprojekt är av medelhög komplexitet. Beslut om 

klassificering ska dokumenteras i Protokoll för klassificering av åtgärd och 

signeras.2 För projekt med medelhög och hög komplexitet sker en 

genomförandestudie (GFS) innan direktivet lämnas över till utsedd 

projektägare. 

Trafikkontorets projekt delas in i följande faser: analysfas, planeringsfas, 

genomförandefas (etablering, realisering och överlämning) samt avslutningsfas. 

I projektverktyget finns stöd i de olika faserna genom styrande dokument, 

mallar och checklistor. De intervjuade upplever att projektmodellen, 

projektverktyget och tillgången till dokumenten i verktyget utgör ett tillräckligt 

bra stöd i arbetet med projekt. Däremot upplevs att mängden dokument ibland 

är en utmaning. 

I projekten ska milstolpar användas i syfte att granska att alla aktiviteter och 

beslut i den pågående fasen är genomförda och dokumenterade. Granskningen 

ska dokumenteras i en milstolpechecklista och sparas i Antura.  

Projektens fördefinierade beslutspunkter benämns tollgates (TG-beslut). Den 

första beslutspunkten (TG0) aktualiseras när projektägaren tar emot 

projektdirektivet. För att ta projektet till en ny fas i Antura behöver 

projektledaren initiera ett TG-beslut. Det är projektägaren som ska fatta beslut 

och milstolpechecklistan utgör ett viktigt beslutsunderlag. TG-besluten ska 

dokumenteras i Protokoll för TG-beslut, diarieföras och sparas i Antura. 

 

 

1 Excellence in Project Management 
2 Trafikkontorets anvisning för klassificering av projekt före och mellan skeden 
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2.2.2.2 Projektorganisation och delegation 

De olika rollerna i projekten definieras i trafikkontorets anvisning för 

projektorganisationer och i olika instruktioner som konkretiserar ansvar och 

befogenheter för de olika rollerna.  

Projektägarens ansvarsområden i ett projekt omfattar exempelvis att fatta 

styrande beslut, hantera projektets nyttorealisering samt hantera projektets 

omfattning och upphandlingar. Projektägaren ansvarar även för att färdigställa 

projektdirektivet (till version 1.0) och fatta beslut vid projektets beslutspunkter. 

Rollen som projektägare innehas av chefer på olika nivåer vilket medför att 

projektägarens befogenheter kopplas till befattningens befogenheter. 

Projektledaren har det operativa ansvaret att organisera och leda projektet mot 

dess mål avseende tid, kostnad och innehåll. Ansvaret innebär bland annat att 

upprätta projektplan, säkerställa rätt resurser till projektet samt följa upp och 

rapportera till projektägaren. 

Genom delegation sker en formell fördelning av beslutsfattande och ansvar 

mellan olika nivåer i organisationen. Granskningen visar att två olika slags 

beslut fattas inom ramen för investeringsprojekt, skedebeslut respektive 

inköpsbeslut. Granskningens stickprov visar på att skedebeslut har benämnts 

olika genom åren – först startbeslut och därefter igångsättningsbeslut. Enligt 

uppgift från trafikkontoret omfattade de tidigare besluten samtliga skeden i ett 

projekt. Med skedebesluten fattas nu istället beslut om ett eller flera skeden. Vi 

noterar att i samband med att igångsättningsbeslut ersatte startbesluten ändrades 

även beslutsnivåerna för dessa beslut i delegationsordningen till att ligga i linje 

med de som gäller vid tidpunkten för denna granskning. 

Trafikdirektörens vidaredelegation anger beloppsgränser för respektive 

befattning vad gäller inköpsbeslut. Enhetschefer har vidaredelegation på högst 

1,5 miljoner kronor, avdelningschefer på högst 8 miljoner kronor, och vid högre 

belopp fattas beslut av trafikdirektören. Inköpsbeslut över 10 miljoner kronor 

fattas av trafiknämndens arbetsutskott (TNAU).  

Skedebeslut fattas av TNAU när den bedömda projektkostnaden överstiger 10 

miljoner kronor. Skedebeslut för projekt understigande detta belopp fattas av 

trafikdirektören.  

Trafikkontoret har tagit fram en beslutsmatris som konkretiserar de olika 

beslutsnivåerna inom projekt, program och projektportföljer. Det finns även 

beslutsöversikter som visar flödet för olika beslut beroende på om 

projektkostnaden under- eller överstiger 10 miljoner kronor, eller om det är ett 

namngivet projekt3.   

 

 

3 Komplexa projekt inom exempelvis Västsvenska paketet. 
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Av granskningen framgår att gällande beloppsnivåer för delegering är kända i 

organisationen. 

2.2.2.3 Riskanalys samt riskhantering 

Riskhantering ska enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, 

vara en integrerad del i nämndens styrning. Nämnden ska enligt riktlinjerna 

bland annat säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga 

verksamhetsområden, processer och projekt.  

I intervjuer framkommer att riskhanteringen är en del av projektledarens 

ansvarsområde. Projektledaren gör riskanalysen, värderar risker utifrån tid, 

kostnad och innehåll (TKI), hanterar och rapporterar risker samt föreslår 

åtgärder till projektägaren. Risker och åtgärder ska dokumenteras och hanteras i 

Anturas riskmodul. Det förekommer även att risker identifieras i ett tidigare 

skede och att projektledaren då ärver riskerna in i projektet. Inför varje 

lägesrapportering ska projektledaren se till att risker och åtgärder är uppdaterade 

och det finns en möjlighet att kommentera dem i lägesrapporten.  

Granskningen visar att mallarna för projektdirektiv och projektplan omfattar 

avsnitt som behandlar riskhantering. I projektplanen ska det bland annat 

definieras när och hur riskbedömningar ska genomföras under projektet och hur 

riskerna ska övervakas, åtgärdas och följas upp. Vi noterar att trafikkontoret inte 

har tydliggjort i sina rutiner när och på vilket sätt riskhantering ska ske inom 

projektverksamheten.  

Enligt trafikkontoret är riskhantering inom projektverksamheten ett 

förbättringsområde. För att höja kompetensnivån ska de investerande 

avdelningarna, under våren, genomföra en riskhanteringsutbildning.  

2.2.2.4 Arbete med att säkra oberoende gentemot externa aktörer  

Enligt 11 § i stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska risken 

för oegentligheter alltid ingå i riskhanteringen.  

Granskning av nämndens förebyggande arbete mot oegentligheter gjordes 2020. 

Denna visade på att risken för oegentligheter hade beaktats i nämndens samlade 

riskbild för 2020. Risken kopplades till bristande efterlevnad av trafikkontorets 

anvisning mot korruption, mutor, jäv och förtroendeskadlig bisyssla.  

Av granskningen framgår att det inte finns något systematiskt arbetssätt för att 

säkra oberoendet gentemot externa aktörer i projekt. Däremot framgår av 

intervjuerna att det finns en medvetenhet om frågan och en viss kunskap om de 

rutiner som finns inom trafikkontoret. 
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2.2.2.5 Avvikelsehantering 

Enligt stadens riktlinjer för styrning uppföljning och kontroll ansvarar nämnden 

för att fatta beslut om åtgärder för att komma till rätta med orsaker till allvarliga 

avvikelser och brister i kvalitet.  

Projektledarna ska rapportera förändringar avseende TKI i Antura. Enligt 

trafikkontorets rutin för avvikelsehantering ska avvikelser som inte kan hanteras 

inom ett projekt lyftas via lägesrapporteringen till projektägaren som avgör om 

den ska eskaleras vidare. Avvikelserna ska analyseras och orsaker samt 

vidtagna åtgärder för att uppnå ekonomisk balans ska framgå av rapporteringen. 

I granskningen framkommer att väsentliga avvikelser som inträffar mellan 

rapporteringstillfällena ska rapporteras när de uppstår. Vidare framkommer att 

trafikkontoret inte har definierat vad som är en väsentlig avvikelse. I våra 

intervjuer uppges att såväl stora som små avvikelser lyfts. 

I de fall en avvikelse medför att beslutad projektkostnad överskrids ska den 

godkännas. Ett reviderat skedebeslut ska då fattas av trafikdirektören eller av 

TNAU. Granskningen visar att arbetsutskottet, vid fyra tillfällen per år, får en 

avvikelsesummering av trafikkontoret. Summeringen baseras på 

lägesrapporteringen och är underlag till de reviderade skedebeslut som ska 

fattas av utskottet vid respektive tillfälle. För utskottets kännedom innehåller 

summeringen även de avvikelser som trafikdirektören, enligt sitt mandat, fattat 

beslut om.  

2.2.2.6 Uppföljning 

Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska 

nämnden kontinuerligt och enligt egen fastställd arbetsplan/-ordning erhålla 

uppföljning av den egna verksamheten. Uppföljning ska även omfatta 

investeringsverksamhet och nämnden ska på eget initiativ ange hur 

uppföljningen ska kompletteras och fördjupas så att den även fyller de egna 

behoven.  

Granskningen visar att uppföljning av projekt sker i Antura genom 

lägesrapporter. Enligt trafikkontorets rutiner ska projektledarna, fyra gånger per 

år, rapportera status och eventuella förändringar avseende tid, kostnad och 

innehåll. Därutöver rapporteras även risk och andra väsentliga händelser. 

Genomgång av lägesrapporteringen sker i uppföljningsdialoger mellan 

projektledare och projektägare samt controller. De intervjuade uppger att 

beroende på projekt och behov hos enskilda projektledare sker även 

avstämningar mellan rapporteringstillfällena. Utöver rutiner finns en instruktion 

som stöd vid lägesrapportering i Antura.4 

Uppföljning av pågående investeringar sker formellt till nämnden genom 

information i nämndens delårsrapporter och i samband med årsrapporteringen. I 

 

 

4 Trafikkontorets instruktion för lägesrapportering i Antura. 
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rapporterna redovisar trafikkontoret, per investeringsområde, budget och 

prognos för helåret samt utfall för perioden. Därutöver beskrivs 

färdigställda/pågående åtgärder samt viktiga avvikelser. 

Utöver den ordinarie rapporteringen får nämnden även information kring 

komplexa projekt avseende tid, kostnad och innehåll samt vilka åtgärder som 

genomförs eller ska genomföras för att hantera eventuella förändringar. 

2.2.2.7 Erfarenhetsåterföring  

Vid projektavslut ska projektledaren dokumentera erfarenheter och lärdomar 

från projekt i en slutrapport. Projektledaren ska även genomföra kunskaps- och 

erfarenhetsåterföring med projektgruppen och övriga aktuella intressenter. I 

intervjuer framkommer att projektledare ges möjlighet att lyfta erfarenheter på 

arbetsplatsträffar och månatliga erfarenhetsåterföringsmöten.  

Granskningen visar att trafikkontoret håller på att ta fram en erfarenhetsbank för 

att samla erfarenheter från avslutade projekt kopplat till arbetet med kalkyler. 

Däremot framgår inte av granskningen hur samtliga erfarenheter sammanställs 

och tas tillvara i utvecklingen av projektarbetet.  

2.2.2.8 Dokumenthantering 

Trafikkontoret har en dokumenthanteringsplan som beskriver hur olika typer av 

handlingar inom projekt ska hanteras, exempelvis vad som ska diarieföras och 

vad som ska förvaras i Antura.   

I vår stickprovsgranskning noterar vi att dokument sparas i Antura även om 

dokumenthanteringsplanen inte anger detta, exempelvis skedebeslut och 

projektplaner. Därutöver sparas dokument som är svåra att avgöra om de 

omfattas av planen eller inte, exempelvis genomförandestudier (GFS) och 

intressentanalyser.  

Av Trafikkontorets anvisning för beslutspunkter enligt projektmetodik framgår 

att milstolpechecklistan och protokoll för TG-beslut ska sparas i Antura. 

Protokollen ska även diarieföras. Vi konstaterar att handlingarna inte omfattas 

av dokumenthanteringsplanen och att rutinen därmed skiljer sig från planen. 

Enligt uppgift från trafikkontoret ska dokumenthanteringsplanen uppdateras i 

detta avseende. 

2.2.2.9 Samverkan  

Vid genomförandet av stadsutvecklingsprojekt är en viktig förutsättning att 

nämnder och bolag i staden samverkar. Enligt stadens riktlinjer för styrning, 

uppföljning och kontroll § 15, har nämnden ansvar för att samråda med och 

aktivt söka samverkan med andra nämnder och även bolagsstyrelser när de egna 

besluten och det egna agerandet påverkar andra, eller när det är nödvändigt för 

att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål.  
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I intervjuer framkommer att samverkan är viktig och behövs för att nå ett bra 

resultat i projekt. Projektledaren ansvarar för samverkan med stadens 

förvaltningar och bolag samt med privata aktörer och andra externa intressenter. 

Med hjälp av kommunikationsavdelningen hanterar projektledarna kontakten 

med boenden och företag i ett område som berörs av ett projekt.  

De intervjuade uppger att samverkan fungerar förhållandevis bra men kan bli 

bättre såväl mellan förvaltningar som med privata aktörer. En svårighet som 

lyfts är att det ställs olika krav på de förvaltningar som är involverade i ett 

projekt. Detta medför oftast att kompromisser behöver göras för att hitta en 

gemensam väg framåt och prioritera rätt för staden.  

2.2.2.10 Resultat från stickprovsgranskning 

I vår granskning har vi genomfört stickprov på fyra projekt. Tillgänglig 

dokumentation i projekten har gåtts igenom och analyserats.   

Granskningen visar att samtliga projekt beslutades under 2017 vilket medför att 

delar av projekten inte kan att verifieras mot det arbetssätt som gäller på 

trafikkontoret idag. Vi har därför utökat stickprovet med två projekt. I dessa 

stickprov har vi endast granskat och analyserat projektdokumentationen. 

Granskningen visar att för samtliga projekt finns ett startbeslut, 

igångsättningsbeslut eller ett skedebeslut. I tre av projekten fattas även 

reviderade skedebeslut under 2020. Samtliga beslut är fattade enligt gällande 

vidaredelegation. Vi noterar att flera av besluten är sparade i Antura, men är 

inte alltid signerade. 

Projektdirektiv finns upprättade för de två projekten i det utökade stickprovet 

men inte för de övriga projekten. Av direktiven kan vi utläsa att en 

komplexitetsbedömning är gjord men vi finner inte att bedömningen är 

dokumenterad.5 Komplexitetsbedömningarna är inte sparade i Antura.  

I projekten dokumenteras lägesrapporteringen i Antura men vi noterar att 

omfattningen på förklaringar och analyser varierar mellan projekten. Vi har sett 

exempel på såväl kortfattade som mer utförliga beskrivningar av avvikelser, 

orsaker och åtgärder. Vi har även sett exempel på rapportering där åtgärder inte 

framgår. 

Riskanalyser dokumenteras i Antura förutom i ett projekt där det i intervju 

framkommer att risker i projektet inte förelåg. Vi noterar att åtgärder inte alltid 

kopplas till riskerna. I de fall åtgärder finns och de är ”stängda” kan vi inte 

utläsa om genomförda åtgärder bidrog till att hantera riskerna eller inte. Vidare 

noterar vi att risker inte alltid kommenteras i lägesrapporten.  

 

 

5 Trafikkontorets anvisning för klassificering av projekt före och mellan skeden 
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Granskningen visar att inget av projekten har beaktat risker kopplade till 

oegentligheter.  

2.2.3 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av sina investeringsprojekt. 

Det finns dock några förbättringsområden som vi vill lyfta. 

Vi bedömer att nämnden bör se över dokumenthanteringen i projekt för att 

säkerställa att de handlingar som uppkommer i ett projekt hanteras på ett 

adekvat och enhetligt sätt. Det är också viktigt att det finns en tydlighet i vilka 

dokument som ska omfattas av dokumenthanteringsplanen och att planen 

stämmer överens med de styrdokument som finns.  

Vi bedömer även att lägesrapporteringen kan utvecklas för att stärka 

följsamheten mot egna rutiner och arbetssätt. Vi menar att detta kan medföra 

ökad möjlighet att löpande följa ekonomi och resultat i projekten genom den 

rapportering som görs. Det skulle även bidra till en mer enhetlig och transparent 

information om projekten. 

Riskanalyser genomförs och det finns verktyg för ändamålet. Nämnden bör 

dock tydliggöra i sina rutiner avseende när och på vilket sätt riskhantering ska 

ske inom projektverksamheten. Tillvägagångssätt för att konkret hantera risker 

för oegentligheter eller närståenderelationer vid projektens uppstart kan 

utvecklas.  

2.3 Följsamhet mot ramavtal 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 

Inköp och upphandling som genomförs av stadens verksamheter regleras av lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och fullmäktiges beslutade 

riktlinjer på området. Inköp och upphandling är en förtroendekänslig 

verksamhet och bristande följsamhet mot bestämmelser i lag och fullmäktiges 

riktlinjer kan leda till ökad risk för minskat förtroende för den kommunala 

verksamheten. 

Enligt LOU är ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i 

kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod. Enligt den så kallade 

missbruksregeln gäller att ramavtal inte bör användas på ett otillbörligt sätt eller 

på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids.6 

 

 

6 Skäl 61 LOU-direktivet. 
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I enlighet med riktlinjen för inköp och upphandling ska stadens nämnder och 

styrelser löpande följa upp förvaltningens eller bolagets egna avtal för att 

säkerställa att villkor i avtalen följs under hela avtalsperioden. 

Stadsrevisionen har granskat följsamhet mot ramavtal. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma nämndens följsamhet mot lag och riktlinjer samt ramavtal.   

Granskningens revisionskriterier är: 

• kommunallagen (2017:725), 6 kap. 6§ 

• lag om offentlig upphandling (2016:1145) kap. 7 

• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling 

• Göteborgs Stads regler för attest 

• nämndens delegationsordning. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju samt genom 

stickprov på genomförda avrop från ramavtal under 2020.  

2.3.2 Iakttagelser 

2.3.2.1 Rutiner för avrop på ramavtal 

Granskningen visar att trafikkontoret har fastställt en process för beställning och 

upphandling - Beställa och upphandla varor och tjänster. Enligt processen ska 

varje inköp föregås av en behovsanalys och inköp ska beslutas i enlighet med 

delegationsordningen.  

Trafikkontorets rutin för beslut om inköp beskriver hanteringen av såväl 

inköpsbeslut som behovsanalys. Inköpsbeslut ska upprättas vid inköp av resurs- 

och kompetenskonsulter samt vid inköp som överstiger en miljon kronor. 

Behovsanalysen görs i mallen för inköpsbeslutet och vad gäller resurs- och 

kompetenskonsulter noterar vi att analysen styrs genom olika frågor. Vad gäller 

övriga inköp (över 50 000 kronor) ska behovsanalysen dokumenteras antingen 

direkt i Proceedo7, i ett mejl eller ett pm, eller bifogas beställning i Proceedo. 

För dessa inköp noterar vi att rutinen inte omfattar några krav på 

behovsanalysens utformning och innehåll. Det framgår inte av granskningen om 

det finns andra rutiner eller dylikt som beskriver detta. 

Enligt processen kan avrop genomföras på tre olika sätt – enligt rangordning 

eller annan fördelningsnyckel, eller genom förnyad konkurrensutsättning. Vid 

avrop enligt rangordning ska förfrågan till leverantörer ske via mejl enligt 

gällande rangordning i avtalet. Avtalets instruktioner ska följas. 

Avropsförfrågan och svaret från leverantören (oavsett ja eller nej) ska 

dokumenteras och diarieföras. Detta tills en leverantör accepterar uppdraget. 

Därefter görs en beställning i Proceedo vilken ska attesteras enligt gällande 

vidaredelegation och attestförteckning. När avrop enligt annan 

 

 

7 Göteborgs Stads system för inköp och fakturor 
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fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning sker anger processen att 

instruktionerna i avtalet ska följas.  

Oavsett vilket slags avrop som görs kan vägledning, om behov finns, hämtas 

hos trafikkontorets upphandlingsledare. 

2.3.2.2 Delegation 

Genom delegation sker en formell fördelning av beslutsfattande mellan olika 

nivåer i organisationen. 

Trafikdirektörens vidaredelegation anger beloppsgränser för respektive 

befattning vad gäller avrop på ramavtal och inköpsbeslut.  

Enhetschefer har vidaredelegation på högst 1,5 miljoner kronor, 

avdelningschefer på högst 8 miljoner kronor, och vid högre belopp fattas beslut 

av trafikdirektören eller biträdande trafikdirektör.  

Trafikkontorets attestförteckning visar på vilka som är behöriga att attestera 

inom de olika verksamhetsområden. Beloppsgränserna för attest följer av 

beloppen i beslutad vidaredelegation. 

2.3.2.3 Utbildning 

Två gånger per år genomför trafikkontorets upphandlingsfunktion en 

upphandlingsutbildning för kontorets medarbetare. Under hösten har 

avdelningen Juridik och upphandling tagit fram ett informationsmaterial 

gällande avrop från ramavtal vilket har presenterats för alla medarbetare på 

avdelningsmöten. Av materialet kan vi utläsa att informationen berörde såväl 

avrop som trafikkontorets process Beställa och upphandla varor och tjänster. 

2.3.2.4 Uppföljning 

Enligt stadens riktlinje för inköp och upphandling ska nämnden löpande följa 

upp förvaltningens inköp och egna avtal. Detta för att säkerställa följsamhet mot 

regelverket och att villkoren i avtalen följs under avtalsperioden.  

Sista steget i processen är att följa upp och utvärdera leverans och leverantör. 

Hur uppföljning och utvärdering ska genomföras skiljer sig åt beroende på i 

vilket sammanhang ett inköp görs. Exempelvis ska upphandlade tjänster följas 

upp löpande och efter slutfört uppdrag. Av processen framgår att denna del är 

under utveckling. I intervju framkommer att uppföljning och utvärdering 

genomförs på olika sätt i verksamheten. Däremot behöver strukturen för 

genomförandet bli tydligare.  

Av trafikkontorets anvisning för upphandling framgår att användandet av avtal 

ska följas upp två gånger per år genom stickprovskontroller.  Upphandlings-

funktionen tillsammans med ekonomi ansvarar för att uppföljning genomförs. I 

intervju framkommer att anvisningens stickprovskontroller utgörs av de 
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kontroller som har gjorts inom ramen för nämndens internkontrollplan för 2020 

(avrop på ramavtal).  

Granskningen visar att kontroll har genomförts dels inför delårsrapportering för 

augusti, dels inför årsrapport 2020. Vi har tagit del av båda kontrollerna och 

resultatet visar inte på några avvikelser från rangordning (läs vidare under 

avsnittet Uppföljning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll). 

Däremot noterar vi, vid genomgång av trafikkontorets dokumentation av 

kontrollerna, att avropsförfrågan och svar från leverantör inte alltid diarieförs. 

Vi noterar även att två stickprovskontroller kopplat till avrop på ramavtal 

kommer att ske inom ramen för nämndens internkontrollplan 2021. 

2.3.2.5 Resultat stickprovsgranskning 

I vår granskning har vi genomfört stickprov på avrop på ramavtal för att kunna 

bedöma följsamheten mot processen och styrdokument, såväl stadens som 

förvaltningsspecifika samt gällande lagstiftning. Ett urval om 13 avrop har 

gjorts utifrån en genomgång av beställningar i Proceedo. Vi har granskat och 

analyserat inhämtade underlag och dokumentation kopplat till avropen. Ett av 

stickproven visade sig vara en ÄTA-beställning till en upphandlad leverantör. 

Granskningen baseras därmed på 12 stickprov.  

I granskningen har vi tagit del av de avtal som ligger till grund för avropen. I 

några fall hade avtalen löpt ut vid tidpunkten för granskningen. De var dock 

gällande då avropen genomfördes.  

Vår genomgång av avtalen visar att villkoren för avrop framgår förutom i ett av 

stickproven. Villkoren anger att avrop ska ske enligt den rangordningslista som 

upprättades i samband med upphandlingen. I ett stickprov ska avrop dessutom 

ske enligt en fördelningsnyckel som framgår av avtalet. Rangordningslistan 

framgår antingen av avtalet, i en bilaga eller i Proceedo. I tre av stickproven, där 

avtalet löpt ut, finns ingen rangordningslista bland det material vi har tagit del 

av.  

I samtliga stickprov finns dokumentation som visar på att avropsförfrågningar 

är gjorda enligt villkoren i avtalen. Dokumentationen visar inte på några 

avvikelser från rangordning. Däremot är inte avropsförfrågan och svar från 

leverantörer diarieförda i fyra av stickproven. I ett av fallen har, enligt uppgift 

från trafikkontoret, avropet sannolikt skett muntligt.  

För samtliga stickprov har vi även granskat följsamheten mot trafikkontorets 

rutin för beslut om inköp. Detta då rutinen utgör en del av processen vad gäller 

avrop.  

Beställningsbeloppet i 10 av 12 stickprov understiger 1 miljon kronor men 

överstiger 50 000 kronor. Vad gäller behovsanalys noterar vi att behovet av 

inköpet inte framgår på ett tydligt sätt eller inte alls. I några fall noterar vi att 

hänvisning sker till projektplan eller projektdirektiv. I ett stickprov är 
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beställningsbeloppet på cirka 6 miljoner kronor. I detta fall finns ett 

inköpsbeslut bilagt beställningen. Inköpsbeslut och samtliga beställningar är 

attesterade enligt gällande vidaredelegation och attestförteckning. 

2.3.3 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden i huvudsak säkerställer följsamhet mot 

såväl lag och riktlinjer som ramavtal. Däremot finns några förbättringsområden 

som vi vill lyfta. 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden tagit fram en process som tydligt 

beskriver hur avrop ska genomföras och dokumenteras. Vi finner dock i vår 

stickprovsgranskning, liksom i trafikkontorets kontroller, att rutiner inte fullt ut 

följs vad gäller att diarieföra avropsförfrågningar och svar från leverantörer. 

Nämnden bör säkerställa följsamheten mot processen för beställning av varor 

och tjänster i syfte att stärka den interna kontrollen avseende avrop på ramavtal.  

Vad gäller behovsanalyser vid inköp finns rutiner som beskriver att de ska 

genomföras, men vi anser att krav på analysernas utformning och innehåll kan 

tydliggöras. 

Stadsrevisionen ser positivt på att det sker regelbundna stickprovskontroller av 

att avrop genomförs på ett korrekt sätt. Stickproven i kontrollerna kan dock med 

fördel utökas i antal och kontrollerna kan kompletteras med att omfatta 

följsamheten mot egna rutiner. 

2.4 Uppföljning av styrning och kontroll av 
trafiksäkerhet 

Stadsrevisionen granskade 2019 nämndens styrning och kontroll av 

trafiksäkerheten. Granskningen resulterade i att vi riktade följande 

rekommendation till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att i arbetet med ett nytt 

trafiksäkerhetsprogram se över hur uppföljning kan genomföras för att 

säkerställa följsamheten mot stadens riktlinje för styrning, uppföljning och 

kontroll. 

Vi har i år följt upp denna rekommendation genom intervju med trafikkontorets 

utvecklingsstrateg. 

2.4.1 Iakttagelser 

Granskningen visar att trafikkontoret har påbörjat ett arbete som ska leda fram 

till ett nytt styrande dokument för trafiksäkerhetsarbetet. Inom ramen för detta 

arbete genomfördes en kommunal trafiksäkerhetsrevision som slutfördes under 

första kvartalet 2020. Revisionen är genomförd utifrån den metod som Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Revisionen visade på styrkor och 
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svagheter inom trafiksäkerhetsarbetet samt gav förslag på förbättringar. 

Resultatet ger trafikkontoret en grund för det kommande trafiksäkerhetsarbetet. 

Revisionen har redovisats i en slutrapport som är återrapporterad till nämnden 

och som stadsrevisionen har tagit del av. 

Av vår granskning framgår att åtgärder inom ledning och styrning genomförs 

eller ska genomföras inom ramen för det pågående arbetet, exempelvis: 

• ett ledningsutskott för trafiksäkerhet har inrättats 

• aktiviteter ska införas i verksamhetsplaneringen för 2021 

• ett internt nätverk har startats för att säkerställa organisationens 

baskompetens inom trafiksäkerhet, nollvisionen och dess tillämpning 

• föreslå nollvisionen till kommunfullmäktige som en av stadens visioner 

• undersöka möjligheterna att sammankoppla ledningssystem för nytt 

miljöprogram med ledningssystem för trafiksäkerhet. 

I intervju lyfter utvecklingsstrategen att trafiksäkerhetsarbetet måste ta 

utgångspunkt i mål och indikatorer. Därtill finns nya trafiksäkerhetsmål på 

statlig nivå att förhålla sig till. 

2.4.2 Bedömning 

Granskningen visar att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom 

trafiksäkerhet. 

Stadsrevisionen bedömer att resultatet av detta utvecklingsarbete kan granskas i 

sin helhet först när det är slutfört och ett styrdokument för nämndens 

trafiksäkerhetsarbete är beslutat och implementerat. Rekommendationen 

bedöms därmed kvarstå. 

2.5 Uppföljning av chefsrekrytering 

Stadsrevisionen granskade 2019 nämndens chefsrekrytering. Granskningen 

resulterade i att vi riktade följande rekommendation till nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att stärka sin styrning och 

kontroll av chefsrekryteringar för att säkerställa följsamhet mot 

rekryteringsprocessen, gällande regelverk och egna rutiner. 

Vi har i år följt upp denna rekommendation genom intervju, dokumentstudier 

och stickprov på genomförda chefsrekryteringar. 

2.5.1 Iakttagelser 

Granskningen visar att trafikkontoret har utvecklat sin rutin för rekrytering och 

mallen för bedömning. De har även gjort stickprovskontroller på genomförda 

rekryteringar. 
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Av den uppdaterade rekryteringsrutinen framgår att ett uppstartsmöte mellan 

HR och rekryterande chef ska äga rum. Syftet med mötet är att säkerställa att 

behovsanalys och kravprofil tas fram enligt mall och sparas. Mötet syftar även 

till att ytterligare förtydliga rollfördelningen i rekryteringsprocessen. I intervju 

med HR uppges att mötet ska äga rum även i de rekryteringar där chefer arbetar 

mer självständigt. 

Vidare framgår av rutinen att inför urval av kandidater ska deltagare i 

rekryteringsarbetet självmant anmäla om jäv föreligger. Om så är fallet ska 

anmälan ske skriftligt. I intervju med HR framkommer att kontrollen 

dokumenteras endast om jäv i en rekrytering föreligger. 

Vi noterar att rutinen innehåller ett nytt avsnitt som avser hantering av interna 

sökanden vid rekrytering. Bland annat anges att referenstagning är obligatorisk 

även om slutkandidaten är en intern medarbetare. 

Trafikkontorets bedömningsmall har utvecklats i enlighet med stadens mall. 

Detta innebär att de kompetenser som ligger till grund för bedömning av 

kandidaterna numera ska listas i mallen. Vidare har intervjuguiden 

kompletterats med en fråga om bisyssla. 

Av nämndens yttrande framgår att HR ansvarar för att all dokumentation är på 

plats i rekryteringsverktyget Visma Recruit innan en rekrytering kan avslutas. 

Vidare kan vi läsa i yttrandet att detta ska framgå av den uppdaterade 

rekryteringsrutinen. Vi finner dock inte denna skrivning i rutinen. HR menar att 

det kan vara i HR:s egna interna rutin som detta anges. 

Vidare anger yttrandet att HR ska genomföra två stickprovskontroller per år för 

att säkerställa att all dokumentation och underlag finns i rekryteringsverktyget. 

Under 2020 har dessa kontroller genomförts inom ramen för den interna 

kontrollplanen för 2020. Stadsrevisionen har tagit del av den kontroll som 

genomfördes inför delårsrapporteringen för augusti.  

Granskningen visar att stickprov på fem rekryteringar har genomförts och de är 

sammanställda i en excelfil som vi har tagit del av. Av dokumentationen 

framgår att avvikelser identifierats i det att notering om urval och testning i 

rekryteringsverktyget saknas. I dokumentationen finns även förslag på åtgärd. 

För vidare läsning om kontrollen, se avsnitt Uppföljning av systemet för 

styrning, uppföljning och kontroll. 

2.5.1.1 Resultat av stickprovsgranskning 

I vårt stickprov ingår de tre chefsrekryteringar som trafikkontoret har genomfört 

under perioden januari till oktober 2020. Vi har inhämtat och analyserat all 

dokumentation i rekryteringarna. 

Granskningen visar att i alla tre rekryteringar finns behovsanalys, kravprofil och 

annons vilket följer av trafikkontorets rekryteringsrutin. Därutöver finns cv och 
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personligt brev för samtliga sökanden. Det finns även protokoll som visar att 

facklig samverkan är gjord. 

Vad gäller den jävskontroll som införts vid rekrytering kan vi inte utläsa av 

underlaget att kontrollen är gjord. Detta bekräftar HR:s uppgift på att kontrollen 

endast dokumenteras om jäv föreligger. 

Vad gäller referenstagning ska HR notera i rekryteringsverktyget vilka 

referenser som tagits. Underlaget som vi har vi tagit del av visar på avvikelser i 

två av rekryteringarna. I en av dessa är slutkandidaten en intern medarbetare. 

Av underlaget framgår att referenstagning är gjord men det saknas information 

om hur många de är (två i ledande befattning är obligatoriskt) och vilka de är. I 

en av rekryteringarna har vi fått ett separat dokument med referenser. HR 

uppger i intervju att de har uppmärksammat att referenstagningarna inte har 

dokumenterats på ett likartat sätt i verktyget. 

Vidare visar granskningen att den nya bedömningsmallen har använts i två av 

tre rekryteringar. Den tredje rekryteringen genomfördes innan den nya mallen 

togs fram vilket kan förklara avvikelsen. Vi noterar att mallarna inte fylls i på 

ett likartat sätt. Exempelvis används inte gällande betygsskala (1–3) på ett 

konsekvent sätt utan i flera fall anges endast ett ”ok”. HR uppger att de 

uppmärksammat att mallen fylls i på olika sätt. 

Enligt rekryteringsrutinen ska id-kontroll av kandidaten ske och HR ska 

dokumentera i rekryteringsverktyget att kontrollen är gjord. Vi har inte fått 

något underlag som visar på att kontrollen är gjord i de granskade 

rekryteringarna. Enligt HR har notering gjorts i arbetsmaterialet men inte i 

verktyget. 

2.5.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att flera åtgärder har genomförts för att stärka styrning 

och kontroll av rekryteringsprocessen vad gäller chefer.  

Stickprovsgranskningen visar på några avvikelser mot den egna 

rekryteringsrutinen och i de delarna bedömer vi att följsamheten kan stärkas 

ytterligare.  

Vi ser vi positivt på att en jävskontroll vid rekrytering har införts i processen. Vi 

anser dock att den bör dokumenteras oavsett om jäv föreligger eller inte. Detta 

för att, i efterhand, kunna visa på att kontrollen är gjord och det skulle 

ytterligare stärka den interna kontrollen i processen.  

Vi ser även positivt på att egna stickprovskontroller genomförts och 

dokumenterats under 2020. Vi uppmanar nämnden att även fortsättningsvis 

regelbundet kontrollera genomförda rekryteringar i det interna kontrollarbetet. 

Därmed inte sagt att det måste ske inom ramen för den interna kontrollplanen. 
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Mot bakgrund av ovan bedömer stadsrevisionen att nämnden, genom sina 

åtgärder, har stärkt sin styrning och intern kontroll vid rekrytering av chefer. 

Rekommendationen bedöms därmed vara omhändertagen. 

2.6 Uppföljning av förebyggande arbete mot 
oegentligheter 

Stadsrevisionen granskade 2019 nämndens förebyggande arbete mot 

oegentligheter. Granskningen resulterade i att vi riktade följande 

rekommendation till nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att stärka och utveckla det 

förebyggande arbetet mot oegentligheter. 

Vi har i år följt upp denna rekommendation genom intervju och 

dokumentstudier.  

2.6.1 Iakttagelser 

2.6.1.1 Hantering av risker för oegentligheter 

I nämndens yttrande anges att risken för oegentligheter har funnits med årligen i 

trafikkontorets riskhantering och bedömts på avdelningsnivå i förhållande till 

övriga risker inom verksamheten. Allvarliga risker har lyfts upp på 

övergripande nivå. Trafikkontoret kommer att fortsätta utveckla sitt arbetssätt 

kring riskbedömning för att tydliggöra att risken för oegentligheter bedöms 

årligen. Vidare är kontoret förstärkt med en medarbetare som ska ha ett 

övergripande ansvar för att samordna och utveckla kontorets arbete med risk.  

I intervju framkommer att risken för oegentligheter har varit uppe för dialog i 

förvaltningsledningen under 2020. Framgent kommer risken för oegentligheter 

även att vara en del av de riskbedömningar som genomförs på processer, i linjen 

och i projekt.  

Vidare uppges att korruption och oegentligheter är med som eget riskområde i 

nämndens samlade riskbild för 2021. Vi har tagit del av riskbilden för 2021 och 

konstaterar att riskområdet är med och att risken har omformulerats jämfört med 

föregående år.8 

2.6.1.2 Styrande dokument och kontroller 

Granskningen visar att trafikkontoret har utvecklat sin anvisning mot 

korruption, mutor, jäv och förtroendeskadlig bisyssla. I anvisningen definieras 

 

 

8 Riskbild 2020: Risk för oegentligheter på grund av brister i efterlevnad av anvisning om mutor, 

jäv och otillåten bisyssla. 

Riskbild 2021: Risk för förekomst av oegentligheter genom mutor, jäv eller förtroendeskadlig 

bisyssla. 
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numera begreppen oegentlighet och närståendestransaktion. Den anger även hur 

medarbetare ska förhålla sig till närståendetransaktioner och det finns exempel 

på jävssituationer som kan uppstå i verksamheten. Trafikkontoret har även tagit 

fram ett stöddokument Information om korruption, mutor, jäv och 

förtroendeskadlig bisyssla som ger ytterligare information kring kontorets 

arbete och åtgärder för att förebygga oegentligheter.  

Däremot visar granskningen att trafikkontoret inte har tagit fram rutiner för hur 

jävsituationer och närståendetransaktioner/relationer ska hanteras när de 

uppstår. Det har heller inte tagits fram rutiner som beskriver hur en händelse 

kopplad till en oegentlighet ska hanteras avseende vem som ska informeras 

inom organisationen, vilka externa kontakter som ska tas samt vem som 

ansvarar för att hantera och utreda händelsen. 

Av nämndens yttrande framgår att det inte anses vara möjligt att ta fram rutiner. 

Detta då varje jävsituation, närståendetransaktion/relation eller oegentlighet 

inrymmer många olika omständigheter och konsekvenser. Varje enskilt fall bör 

hanteras särskilt.  

Enligt uppgift från trafikkontoret pågår ett arbete med att ta fram dokumentet 

Bedömning och åtgärd vid jäv. Det är en mall som ska användas till att 

dokumentera bedömningen av en jävsituation och eventuella åtgärder som 

behöver vidtas. 

Vidare visar granskningen att trafikkontoret har tagit fram en mall för 

jävsdeklaration vid upphandling. Deklarationen ska fyllas i av samtliga 

medarbetare (inklusive upphandlingsledare) som ska delta i utvärdering av 

anbud. Vidare har kontoret även infört en jävskontroll vid rekrytering (läs 

vidare under avsnittet Uppföljning av chefsrekrytering) vilken även beskrivs i 

anvisningen. 

Enligt uppgift från trafikkontoret ska de, med en reviderad anvisning på plats, 

arbeta aktivt med frågan på olika nivåer, vilket även inkluderar nämnden och 

kontorets leverantörer. Under 2021 ska alla chefer utbildas inom otillbörlig 

påverkan med hjälp av stadsledningskontoret. Det planeras även att genomföra 

ett webbinarium kopplat till anvisningen. Därutöver pågår en översyn av 

introduktionsutbildningens delar som berör detta område. 

Vidare är en kommunikationsplan avseende anvisningen under framtagande, 

men arbetet har fördröjts på grund av pandemin.  

Granskningen visar även att trafikkontoret har under hösten genomfört 

informationsinsatser kring kontorets arbete mot oegentligheter på såväl 

chefsmöte som på arbetsplatsträffar. Därutöver uppger trafikkontoret att 

leverantörer har informerats om att exempelvis gåvor inte tas emot, som ett led i 

kontorets och stadens förebyggande arbete mot oegentligheter. 
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2.6.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden har skapat förutsättningar för att stärka 

och utveckla det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Exempelvis har 

anvisningen utvecklats, fler utbildningsinsatser planeras och jävskontroller har 

införts i viktiga och förtroendekänsliga processer. 

Däremot har inte nämnden tagit fram rutiner för att hantera jävsituationer och 

närståendetransaktioner/relationer. De har inte heller tagit fram rutiner som 

beskriver hantering av händelser kopplade till en oegentlighet, avseende vem 

som ska informeras inom organisationen, vilka externa kontakter som ska tas 

samt vem som ansvarar för att hantera och utreda händelsen.  

Vi bedömer att nämnden bör överväga att upprätta rutiner vilket vi anser skulle 

stärka den interna kontrollen ytterligare vad gäller det förebyggande arbetet mot 

oegentligheter. Rutiner medför en tydlig vägledning för medarbetare om något 

inträffar och säkerställer att uppkomna händelser hanteras på ett strukturerat och 

ändamålsenligt sätt. Nämnden bör även säkerställa att händelserna 

dokumenteras, så att det i efterhand går att spåra hur de har hanterats och vilka 

bedömningar som har gjorts.  

Vad gäller risken för oegentligheter visar granskningen att ett arbete är påbörjat 

för att utveckla riskhanteringen och synliggöra riskerna i verksamhetens 

riskbedömningar. Däremot är det vår bedömning att det ännu inte sker någon 

systematisk och spårbar riskhantering av oegentlighetsrisker, vilket är en 

väsentlig och grundläggande del i nämndens förebyggande arbete mot 

oegentligheter. Däremot ser vi, likt förra året, positivt på att nämnden har 

uppmärksammat risken för oegentligheter i den samlade riskbilden. Det är även 

positivt att riskerna diskuteras på en övergripande nivå inom trafikkontoret.  

Mot bakgrund av ovan väljer vi att formulera om den rekommendation som 

lämnades förra året: 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att stärka och utveckla sin 

riskhantering avseende risker för oegentligheter. 

2.7 Uppföljning av exploateringsekonomin i 
Göteborgs Stad 

Stadsrevisionen genomförde en fördjupad granskning av 

exploateringsekonomin i Göteborgs stad år 2019. Exploateringsprocessen är 

komplex och stadsrevisionens granskning visade på ett större antal 

utvecklingsområden i stadens nämnder och bolag. Stadsrevisionen bedömer att 

det kan ta tid att utveckla processen och innan förbättringsåtgärder får ett tydligt 

genomslag i verksamheten.  

Granskningen ledde till att följande rekommendation riktades till nämnden:  
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Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att säkerställa sina processer så 

att den information som vidarebefordras till fastighetsnämnden är så fullständig 

som möjligt.  

Nämnden har yttrat sig över granskningen och vi har tagit del av nämndens 

åtgärder.  

2.7.1 Iakttagelser 

Av nämndens yttrande framgår att från och med årsskiftet 2019/2020 ansvarar 

fastighetsnämnden för de skattefinansierade delarna inom exploateringsprojekt, 

vilka tidigare låg på bland annat trafiknämnden. Detta medför bättre 

förutsättningar för fastighetsnämnden att belysa de ekonomiska konsekvenserna 

som exploateringsprojekt medför. Vidare anges i yttrandet att det 

utvecklingsarbete, som pågått på fastighetskontoret under 2019 och 2020, 

kommer att skapa förutsättningar för trafikkontoret att ytterligare utveckla sitt 

arbetssätt i exploateringsprojekten när det är implementerat fullt ut.  

Samtidigt pekar trafikkontoret på att arbetsinsatsen från de förvaltningar som är 

involverade i detaljplaneprocessen finansieras på olika sätt, vilket medför 

målkonflikter och att de har olika möjligheter att tillsätta resurser. Av plan- och 

bygglagen framgår att ekonomi- och kostnadsbedömning i ett detaljplaneprojekt 

inte behöver vara särskilt träffsäker. Konsekvensen av osäkra bedömningar i ett 

tidigt skede innebär risk för kostnadsavvikelser i projektens 

genomförandeskede. Trafikkontoret har kompetens att stödja med dessa 

bedömningar i ett tidigt skede, men har inte tillräckliga resurser utifrån den 

finansieringsmodell som staden tillämpar. 

2.7.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att trafiknämndens möjligheter att säkerställa sina 

processer kopplat till exploateringsprojekt, i allt väsentligt, är beroende av att 

fastighetsnämndens utvecklingsarbete implementeras fullt ut.  

Stadsrevisionen kommer att fortsätta följa nämndens arbete med att utveckla 

exploateringsprocessen. En uppföljande fördjupad granskning kommer att 

genomföras av exploateringsekonomin vid ett senare tillfälle.  

2.8 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 

Stadsrevisionen granskade 2018 nämndens system för styrning, uppföljning och 

kontroll. Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till 

nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att följsamheten mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll efterlevs. 
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Vi har i år följt upp denna rekommendation genom intervju och 

dokumentstudier samt stickprov på tre kontroller från den interna kontrollplanen 

2020. 

2.8.1 Iakttagelser 

Vi har tagit del av nämndens samlade riskbild och intern kontrollplan för 2021 

vilka ska beslutas i februari 2021. 

2.8.1.1 Samlad riskbild 

Granskningen visar att riskbilden 2021 är upprättad utifrån samma struktur som 

föregående år, men vi noterar att det inte framgår av riskbilden vem som är 

ansvarig för respektive risk, eller hur rapportering ska ske och till vem. 

Vi noterar att två risker inte kvarstår från förra året och att det finns risker där 

åtgärder tagits bort (läs vidare under stycket nedan som handlar om 

uppföljning). Vi noterar även att flera risker är omformulerade mellan åren, men 

att det är svårt att utläsa av riskbilden om det är kvarstående eller nya risker.  

2.8.1.2 Internkontrollplan 

Granskningen visar att trafikkontoret har tagit fram en protokollsmall som ska 

användas för att dokumentera kontrollerna i den interna kontrollplanen. Mallen 

började användas vid delårsrapporteringen för augusti 2020. 

Vi konstaterar att den interna kontrollplanen för 2021 utgår från den samlade 

riskbilden så som fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 

anger. Däremot saknas, i likhet med tidigare år, de riskreducerande åtgärderna 

som ska verifieras genom de kontroller som finns angivna i den interna 

kontrollplanen. 

I likhet med föregående år noterar vi att för en av riskerna som lyfts in i den 

interna kontrollplanen finns flera införda åtgärder angivna i den samlade 

riskbilden. I och med att åtgärderna saknas i den interna kontrollplanen går det 

inte att utläsa av planen vilken eller vilka av riskbildens åtgärder som angiven 

kontroll ska verifiera. 

2.8.1.3 Nämndens uppföljning 

Granskningen visar att det av intern kontrollplan för 2020 och 2021 framgår att 

återrapportering ska ske i delårsrapport för augusti och i årsrapport. Det framgår 

dock inte när den samlade riskbilden för 2020 och 2021 ska återrapporteras. 

2.8.1.3.1 Delårsrapport  

I delårsrapport för augusti (2020) redovisas resultatet av uppföljningen av såväl 

samlad riskbild som internkontrollplan. Vi konstaterar att denna redovisning 

utgörs av olika aktiviteter som har genomförts under perioden. Av 

uppföljningen av den samlade riskbilden går det, i likhet med föregående år, 
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inte att läsa ut om de åtgärder som har satts in har haft avsedd effekt eller om 

nya åtgärder krävs. 

Av uppföljningen av internkontrollplan går det inte att utläsa vilka åtgärder som 

har satts in för att hantera riskerna eller om riskerna har minskat med anledning 

av genomförda åtgärder. 

Vi har redan nämnt att risker och åtgärder som fanns med i nämndens beslutade 

riskbild för 2020 inte återfinns i motsvarande dokument för 2021. Av 

uppföljningen framkommer inget som förklarar hur riskerna har åtgärdats, 

kontrollerats och därefter bedömts. Det framkommer heller inget som förklarar 

skälen till att åtgärder har tagits bort.  

2.8.1.4 Stickprovsgranskning 

I vår granskning har vi, ur internkontrollplan för 2020, valt ut tre kontroller för 

att verifiera om trafikkontoret har kontrollerat om de riskreducerande åtgärderna 

har haft tillräcklig effekt eller om nya åtgärder krävs. För utförda kontroller har 

vi begärt ut dokumentation från trafikkontoret. Våra stickprov avser följande 

kontroller: 

1. Kontroll av dokumentation i rekryteringsprocessen. 

2. Inköpsbeslut för antagna anbud. 

3. Kontroll av avrop på ramavtal. 

Enlig den interna kontrollplanen ska respektive kontroll genomföras två gånger 

under 2020, dels inför delårsrapporten för augusti, dels inför årsrapporten. 

I stickprov nummer två och tre har vi tagit del av samtliga genomförda 

kontroller. Granskningen visar att protokollsmallen har använts för att 

dokumentera kontrollerna. 

2.8.1.4.1 Resultat 

Av dokumentationen framgår vem som ansvarar för kontrollen, vem som 

genomfört den och när den är genomförd. Vidare framgår hur många stickprov 

som gjorts (vald metod) och vad som har kontrollerats.  

I två fall går det även att utläsa av dokumentationen vilka stickprov som 

kontrollen baseras på. Vi har även tagit del av underlagen till dessa stickprov. I 

det tredje fallet är stickproven sammanställda i en separat excelfil som vi har 

tagit del av. 

Vidare kan vi utläsa av dokumentationen att avvikelser har identifierats i ett av 

fallen, vilka specificeras tillsammans med förslag på ny åtgärd. Vi noterar att 

det, i likhet med föregående år, inte framgår av dokumentationen vilka 

riskreducerande åtgärder som har verifierats.  
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Granskningen visar att kontrollerna avrapporteras i delårsrapporten för augusti. 

Vi noterar att det, utifrån den dokumentation vi har fått del av och 

uppföljningen till nämnden, är svårt att utläsa om den riskreducerande åtgärden 

har fungerat tillfredsställande eller inte. Årsrapporten för 2020 är inte tillgänglig 

vid tidpunkten för vår granskning.  

2.8.2 Bedömning 

2.8.2.1 Intern kontrollplan 

I likhet med föregående år är det vår bedömning att nämndens 

internkontrollplan inte fullt ut utgör den övervakningsplan som fullmäktige 

avser. Av internkontrollplanen går det inte att utläsa vilka åtgärder som de 

övervakande kontrollerna ska verifiera. Särskilt svårt är det när det i den 

samlade riskbilden finns flera åtgärder kopplat till en risk.  

I syfte att säkerställa att nämnden följer intentionerna i fullmäktiges riktlinjer är 

det vår bedömning att nämnden, när det gäller den interna kontrollplanen, bör se 

till att det tydligt framgår för samtliga risker vilken eller vilka åtgärder som ska 

kontrolleras (kan vara flera). 

Vad gäller kontrollerna i den interna kontrollplanen dokumenteras dessa numera 

på ett tydligt, strukturerat och enhetligt sätt vilket vi ser positivt på.  

2.8.2.2 Uppföljning 

Det är vår uppfattning att protokollen, som nämns ovan, utgör underlag till 

nämndens uppföljning. Med protokollen finns förutsättningar för att ytterligare 

utveckla uppföljningen.  

Samtidigt är det vår bedömning att det, utifrån våra iakttagelser i delårsrapport 

för augusti, är svårt att förstå om vidtagna åtgärder har haft avsedd effekt och 

om riskerna har minskat i värde. Det är även svårt att se i uppföljningen av 

internkontrollplan vilka åtgärder som har följts upp. Vår bedömning är att 

uppföljningen av såväl samlad riskbild som intern kontrollplan behöver 

utvecklas så att det tydligt framgår:  

• vilken eller vilka åtgärder som har kontrollerats (kan vara flera) 

• huruvida riskerna har ökat eller minskat i värde med anledning av det 

som vidtagits.  

Stadsrevisionen bedömer att nämnden inte genomfört tillräckliga åtgärder för att 

möta rekommendationen. Rekommendationen kvarstår därmed. 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att följsamheten mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll efterlevs. 
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2.9 Uppföljning av resor i tjänsten 

Stadsrevisionen granskade 2018 resor i tjänsten. Granskningen resulterade i att 

vi riktade följande rekommendation till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att säkerställa följsamheten mot 

stadens policy och riktlinjer för resor i tjänsten, Skatteverkets regler samt egna 

policys och rutiner. 

 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom dokumentstudier och intervju 

med ansvariga. På grund av den pandemi som pågår har inte trafikkontoret 

genomfört några utlandsresor under 2020. I årets uppföljning har vi därmed inte 

kunnat genomföra några stickprov. 

2.9.1 Iakttagelser 

Granskningen visar att trafikkontoret har uppdaterat och förtydligat sina rutiner 

för anmälan av delegationsbeslut till nämnden och för tjänsteresor utomlands.  

 

Rutinen för anmälan av delegationsbeslut har förenklats och förtydligats på så 

sätt att mallen för resemedgivanden numera finns tillgänglig i 

ärendehanteringssystemet. Detta medför att beslutade resemedgivanden kan 

anmälas till nämndens sammanträden direkt i systemet. 

 

Rutinen för tjänsteresor utomlands har förtydligats på ett antal punkter utifrån 

de iakttagelser vi gjorde i 2019 års uppföljning. Av rutinen framgår att: 

 

• detaljerat program för hela resan alltid ska bifogas resemedgivandet och 

ska bestyrka samtliga angivna datum i resemedgivandet  

• resans syfte, nytta och om webbmöte har övervägts ska tydligt framgå 

av resemedgivandet  

• ersättning för användande av privat bil till och från flygplats ersätts inte 

• reseräkningar ska fyllas i oavsett om utlägg skett och ska diarieföras 

• semester eller annan ledighet längre än enstaka timmar i samband med 

resa är inte tillåtet.  

 

Däremot noterar vi att det inte framgår av rutinen att antalet deltagare på resan 

noga ska övervägas och att valet av deltagare tydligt ska motiveras.9  

2.9.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att de justeringar som gjorts i befintliga rutiner har 

skapat förutsättningar för att stärka följsamheten mot gällande regelverk.  

 

 

9 Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 
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Däremot anser vi att rutinen för tjänsteresor utomlands ska kompletteras med 

skrivningar om deltagare på resan. Detta för att ytterligare stärka följsamheten 

mot stadens riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

Eftersom resor inte har genomförts under 2020 kan vi inte verifiera 

efterlevnaden av de justerade rutinerna.  

Stadsrevisionen bedömer därför att rekommendationen kvarstår. 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att säkerställa följsamheten mot 

stadens policy och riktlinjer för resor i tjänsten, Skatteverkets regler samt egna 

policys och rutiner. 

2.10 Uppföljning av styrning, uppföljning och 
kontroll av konsulter 

Stadsrevisionen granskade 2018 trafiknämndens styrning, uppföljning och 

kontroll av konsulter. Granskningen resulterade i att vi riktade följande 

rekommendationer till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att stadens policy och 

riktlinjer för upphandling och inköp följs.  

 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att stärka sin styrning 

och uppföljning av nämndens konsultanvändning. 

 

Vi har i år följt upp dessa rekommendationer genom intervju och genomgång av 

dokumentation. 

2.10.1 Iakttagelser 

Granskningen visar att det utvecklingsarbete som påbörjades under 2019 har 

fortsatt under 2020 men är ännu inte färdigställt. Bland annat pågår arbete med 

att ta fram styrande dokument för styrning, uppföljning och kontroll av 

konsulter, samt för utvärdering av avtal och uppföljning till nämnden. 

Exempelvis finns ett utkast till rutin för styrning och ledning av resurs- och 

kompetenskonsulter. 

2.10.2 Bedömning 

Granskningen visar att det utvecklingsarbete som påbörjades 2019 ännu inte är 

färdigställt.   

Vi bedömer därför att resultatet av arbetet och effekterna av de åtgärder som 

genomförs kan granskas tidigast 2021.   

Stadsrevisionen bedömer därför att rekommendationerna kvarstår. 
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Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att stadens policy och 

riktlinjer för upphandling och inköp följs.  

 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att se till att stärka sin styrning 

och uppföljning av nämndens konsultanvändning. 

2.11 Uppföljning av upphandling och inköp 

Stadsrevisionen granskade 2016 upphandling och inköp inom trafiknämnden. 

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att säkerställa följsamheten mot 

stadens upphandlings- och inköpspolicy vad avser direktupphandlingar. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervju och stickprov på fem 

direktupphandlingar. 

2.11.1 Iakttagelser 

Av nämndens yttrande framgår vilka åtgärder som genomförts under året med 

anledning av de avvikelser vi identifierade i 2019 års uppföljning. 

Vad gäller kontroll av att direktupphandlingsgränsen inte överskrids har 

trafikkontoret infört en ”ja/nej”-fråga i sin direktupphandlingsblankett. Denna 

fråga ska besvaras av beställaren och attestanten ska kontrollera att den är 

besvarad. I intervju uppges att underlaget till kontrollen utgörs av offerten till 

den aktuella direktupphandlingen. Det uppges även att det sker en muntlig 

kontroll av att det totala värdet på varan/tjänsten inte överstiger 

direktupphandlingsgränsen.  

Vidare framgår av yttrandet att kontroll av leverantör ska dokumenteras 

tillsammans med övrig direktupphandlingsdokumentation. För att 

direktupphandlingar ska attesteras enligt gällande delegationsordning har 

direktupphandlingsblanketten förtydligats.  

Vår stickprovsgranskning visar på att i två direktupphandlingar saknas 

avtal/skriftlig överenskommelse. Enligt trafikkontoret anses genomförda 

beställningar motsvara avtalsförhållandet med leverantören. 

I fyra av fem stickprov har ”ja/nej”-frågan i blanketten besvarats, i det femte 

stickprovet är direktupphandlingen genomförd innan kontrollen infördes. Det 

finns dock inget underlag som visar på att det uppskattade värdet på respektive 

direktupphandling inte överskrider direktupphandlingsgränsen.  

2.11.2 Bedömning 

Granskningen visar att det har införts en dokumenterad kontroll av att 

direktupphandlingsgränsen inte överskrids vid genomförandet av en 
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direktupphandling. Samtidigt konstaterar vi att det inte finns något skriftligt 

underlag som styrker att det sammanlagda värdet på varor/tjänster av samma 

slag har beaktats vid kontrollen.  

Vi anser att nämnden kan stärka följsamheten mot stadens riktlinjer ytterligare 

genom att utveckla kontrollen utifrån de iakttagelser vi gjort. Detta skulle även 

minska risken för att det, i efterhand, inte går att visa på att en 

direktupphandling är genomförd enligt gällande regelverk.  

Vad gäller avtal/skriftlig överenskommelse bedömer vi att nämnden bör 

säkerställa en stringent tillämpning av kravet i fullmäktiges riktlinje.  

Sammantaget bedömer vi att nämnden genomfört åtgärder som i allt väsentligt 

möter rekommendationen. Rekommendationen är därmed omhändertagen. 

2.12 Uppföljning av ekonomi- och projektstyrning 
(dokumenthanteringsplan) 

Stadsrevisionen granskade 2015 nämndens ekonomi – och projektstyrning.  

Under ett antal år har vi följt upp vilka åtgärder som nämnden har vidtagit med 

anledning av de rekommendationer som lämnades 2015. Mellan åren 2016 och 

2019 har följande rekommendation kvarstått:  

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att slutföra framtagandet av en 

dokumenthanteringsplan. 

Vi har i år följt upp denna rekommendation genom frågor till trafikkontoret. 

2.12.1 Iakttagelser 

Enligt uppgift från trafikkontoret inväntas ett gallringsbeslut från Regionarkivet 

för de delar som kvarstår i dokumenthanteringsplanen. Därefter kan den 

fastställas i sin helhet vilket blir i början av 2021. 

2.12.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att dokumenthanteringsplanen i allt väsentligt är 

slutförd. Rekommendationen kvarstår därmed inte. 
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3 Granskning av räkenskaper och 
bokslut 
 

Nämnden ansvarar för att räkenskaperna är rättvisande och upprättade i enlighet 

med gällande lagstiftning. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämndens räkenskaper är rättvisande och 

upprättade i enlighet med gällande lagstiftning.  

Granskningen av räkenskaper och bokslut omfattar följande delar: 

• översiktlig granskning av delårsrapport per augusti  

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• uppföljning av intern kontroll i investeringsprocessen 

• årsbokslut. 

Nedan redovisas resultatet av granskningen. 

3.1 Översiktlig granskning av delårsrapport  

Vi granskar delårsrapporten översiktligt, vilket innebär att granskningen är 

inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Det har i 

vår översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti 2020 inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande 

föreskrifter och god redovisningssed. 

3.2 Granskning av intern kontroll i 
redovisningsrutiner  

Granskningen av nämndens interna kontroll i redovisningsrutiner omfattar 

följande delar:  

• löneprocess 

• intäktsprocess 

• inköpsprocess 

• bokslutsprocess 

• investeringsprocess 

• rutiner för närståendetransaktioner. 
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3.2.1 Iakttagelser 

Resultatet av granskningen redovisas i den lägesrapport som har skickats till 

förvaltningen. Lägesrapporten innehåller revisorernas iakttagelser och 

bedömning tillsammans med förvaltningens kommentarer.  

Revisorernas bedömning innehåller förslag på förbättringsåtgärder som syftar 

till att stärka den interna kontrollen inom granskade rutiner. Det är därför viktigt 

att förvaltningen ser till att revisorernas förslag till förbättringsåtgärder 

genomförs i verksamheten.  

3.2.2 Bedömning 

Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen inom de granskade 

processerna i allt väsentligt är tillfredsställande.  

3.3 Uppföljning av intern kontroll i 
investeringsprocessen 

Stadsrevisionen granskade 2019 nämndens investeringsprocess. Granskningen 

resulterade i att vi riktade följande rekommendation till nämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att säkerställa att tillräckliga 

och ändamålsenliga kontroller finns i investeringsprocessen.  

3.3.1 Iakttagelser 

Granskningen visar att trafikkontoret under våren 2020 har stärkt upp 

redovisningsavdelningen med ytterligare en medarbetare. Upplägg och 

avstämning av poster i anläggningsregistret kan nu genomföras av flera 

personer och kontoret uppger att de är väl insatta i de rutiner som finns. 

3.3.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att rekommendationen är omhändertagen. 

3.4 Granskning av årsbokslut 

Granskningen av nämndens bokslut för verksamhetsåret 2020 omfattar 

upprättade resultaträkningar och balansräkningar.  
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3.4.1 Iakttagelser  

Vi har i samband med vår granskning gjort följande iakttagelse som vi bedömer 

vara väsentlig. 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR). Med anledning av detta tog Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte 

tidigare rekommendation, RKR 18.1. Enligt nu gällande redovisningssed ska 

tillämpning av RKR R2 ske senast räkenskapsåret 2020. Den nya 

rekommendationen medger inte längre periodisering av 

gatukostnadsersättningar och liknande inkomster. 

Göteborgs Stad har beslutat att anpassa redovisningen för 2020 till den nya 

rekommendationen. Anpassningen sker genom en kommunövergripande 

justering i Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut för 2020 och 2021. Detta 

medför att det inte sker någon justering i berörda nämnders redovisning. 

Trafiknämnden är en av de nämnder som fortsatt redovisar enligt RKR 18.1. En 

anpassning på nämndnivå förutsätter att erforderliga justeringar av 

kommunfullmäktiges budgetramar genomförs vilket planeras ske inför år 2022. 

Stadsrevisionen har genomfört en särskild granskning med anledning av de nya 

redovisningsprinciperna. Syftet var att identifiera vilka poster i nämndens 

balansräkning som berörs och hur stor avvikelsen är avseende de poster som 

justeras på central nivå. Granskningen visar att nämndens ingående egna kapital 

är cirka 650,7 miljoner kronor för lågt, att utgående skuld för upplupna 

gatukostnadsersättningar är cirka 736 miljoner kronor för hög och att årets 

resultat är cirka 27 miljoner kronor för högt. Även posten andra kortfristiga 

fordringar är för hög med cirka 102,5 miljoner kronor.10 

Därutöver visar granskningen att det även finns förutbetalda intäkter för 

investeringsbidrag i pågående projekt inom trafiknämnden. Denna post uppgår, 

per 31 december 2020, till 1 922,7 miljoner kronor. Trafikkontoret har ännu inte 

gått igenom projekten i sin helhet för att utreda vilka intäkter som uppfyller 

kriterierna för intäktsföring enligt RKR R2. Posten har därför inte omfattats av 

granskningen. 

3.4.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämndens årsrapport, med undantag av 

redovisningen av intäkter enligt nedan, ger en i alla väsentliga delar rättvisande 

bild av nämndens finansiella ställning per den 31 december enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen bedömer att det i trafiknämndens balansräkning per 31 

december 2020 finns poster som inte överensstämmer med RKR R2 Intäkter 

 

 

10 Posten avser gatukostnader från årets aktiverade investeringar men som inte har gått över eget kapital utan 

kommer från fastighetsnämnden via balansräkningen. 
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och god redovisningssed. I nämndens pågående projekt finns intäkter som ännu 

inte har utretts avseende de nya redovisningsprinciperna. Det går därför inte 

bedöma avvikelsens omfattning mot RKR R2 för projekten och det finns 

därmed risk för att ytterligare intäkter inte är redovisade på ett korrekt sätt. 

Det är vår bedömning att nämnden, i allt väsentligt, är beroende av att åtgärder 

vidtas av kommunstyrelsen för att kunna anpassa sin redovisning till de nya 

redovisningsprinciperna och god redovisningssed. Vad gäller de pågående 

projekten anser vi att nämnden, i samråd med kommunstyrelsen, skyndsamt bör 

utreda dessa i syfte att identifiera vilka intäkter som uppfyller kriterierna för 

intäktsföring. 

Mot bakgrund av ovan riktar stadsrevisionen en rekommendation till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar trafiknämnden att utreda pågående projekt i 

syfte att fastställa vilka intäkter som ska redovisas enligt RKR R2 Intäkter och 

enligt god redovisningssed.  
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4 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 kommun-

fullmäktiges 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 

revisionsberättelsen 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 kommun-

fullmäktige 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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5 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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