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Granskning av upphandling av 

byggentreprenader  

Göteborg befinner sig mitt i ett utvecklingssprång av historiska mått.  

För att kunna ge plats för ytterligare 120 000 göteborgare till år 2035 

krävs stora investeringar i bostäder och verksamhetslokaler, men också i 

teknisk och social infrastruktur.1 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.2 Som en del i detta ska idrotts- och föreningsnämnden, 

lokalnämnden och trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och 

Göteborg Energi AB investera cirka 34,5 miljarder kronor under perioden 

2020–2023.3 För att nå denna investeringsvolym krävs inte bara väl 

fungerande horisontell samverkan mellan stadens nämnder och bolag 

utan också väl genomförda byggentreprenader.  

När en kommun, eller ett kommunalt bolag, anlitar en leverantör för att 

utföra en byggentreprenad ska en offentlig upphandling genomföras. 

Offentlig upphandling regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling. Lagen bygger på EU-direktiv som syftar till att förverkliga den 

europeiska inre marknaden och motverka hinder för den fria rörligheten 

för varor och tjänster. Vidare ska direktiven möjliggöra för företag som  

är baserade i en medlemsstat att erbjuda varor, tjänster och bygg-

entreprenader i andra medlemsstater. Som en följd av detta får inte  

en medlemsstat förbjuda eller försvåra för företag från andra medlems-

stater.4 Ytterst syftar således lagen om offentlig upphandling till att 

främja konkurrens och säkerställa att skattemedel används på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

För att en upphandling ska avse en byggentreprenad ska den gälla den 

typen av arbeten, och projektering av sådana arbeten, som listas i  

 

 

 

 

1 Göteborgs Stads årsredovisning 2019, s. 8. 
2 Färdplan Älvstaden 2019. 
3 Kommunfullmäktiges budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022, Göteborg Energis 

affärsplan 2020 samt Egnahemsbolagets rapport projektekonomi 2019 och 2020. 
4 Pedersen Kristian, (2013), Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig 

upphandling och upphandling i försörjningssektorerna, Stockholm: Jure Förlag.  
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bilaga 1 till lagen om offentlig upphandling. Arbeten som nämns i 

bilagan är bland annat uppförandet av byggnader, puts och fasadarbeten,  

grundarbeten och markundersökningar. Till de arbeten som listas i 

bilagan finns även anläggning av vägar, gator och gångvägar samt 

byggande av stadion och idrottshallar.  

Med projektering avses tjänster förknippade med byggentreprenader, 

såsom arkitekt- och ingenjörsarbeten.  

Vid upphandling av byggentreprenader föreligger risker av olika slag.  

För att kunna avgöra vilka upphandlingsrättsliga regler som ska gälla vid 

upphandlingen måste den upphandlande myndigheten uppskatta värdet av 

kontraktet. Det uppskattade värdet utgör det totala belopp som ska betalas 

ut enligt det kontrakt som följer av upphandlingen. Den upphandlande 

myndigheten ska ange det uppskattade värdet när anbudsinfordran 

skickas ut eller när upphandlingsförfarandet börjar.5  

Ett kontraktsvärde är av betydelse för att kunna avgöra om, och  

under vilka omständigheter, kontraktet får ändras och kompletterande 

beställningar får göras. I 17 kapitlet i lagen om offentlig upphandling 

regleras under vilka omständigheter ett ingånget kontrakt får ändras  

utan att en ny upphandling behöver göras. I 9 § framgår att ett kontrakt 

får ändras om kontraktets övergripande karaktär består och om ökningen 

eller minskningen av förändringen är lägre än 15 procent av bygg-

entreprenadens värde. Vidare får ett kontrakt ändras i enlighet med en 

ändrings- eller optionsklausul om klausulen framgår av den ursprungliga 

upphandlingens upphandlingsdokumentation, om klausulen klart, exakt 

och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas och 

om klausulen anger omfattningen och arten av de förändringar som kan 

komma att göras.6 Om dessa krav inte är uppfyllda kan det röra sig om  

 

 

 

 

5 Fallgropar vid entreprenadupphandlingar, Konkurrensverket, Rapport 2001:2, s. 15.  
6 Vid byggentreprenader förekommer också ändrings- och tilläggsarbeten, ofta 
kallade ÄTA-arbeten. Benämningen ÄTA används också i de standardavtal som 
används vid byggentreprenader. Ett ÄTA-arbete är ett arbete som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbeten och som inte är av en väsentligt annorlunda än 
dessa. Ett tillkommande arbete, eller en ändring, ska därmed inte ses som en ÄTA 
om beställaren kan vänta med utförandet till dess att entreprenaden är klar. 
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en otillåten direktupphandling. Följden av en otillåten direktupphandling 

kan bli att den upphandlande myndigheten tvingas betala såväl skade-

stånd som upphandlingsskadeavgift. Vidare kan en otillåten direkt-

upphandling leda till att det ingångna kontraktet ogiltigförklaras och  

att genomförda prestationer återgår. 

* 

I förra årets granskning av upphandling av byggentreprenader lyfte vi 

fram följande områden som var för sig – och tillsammans – kan bidra till 

kostnadsökningar vid nyproduktion, renoveringar och ombyggnationer:   

• dåligt genomförda upphandlingar 

• bristande hantering av så kallade tilläggs- och ändringsarbeten  

• bristande konkurrens bland entreprenörerna (få anbud). 

Vi uppmärksammade också rapporten En kultur ofokuserad på kostnader 

i vilken Higab AB:s tillförordnade vd, på uppdrag av styrelsen, utredde 

grundorsakerna till varför tre större projekt blev, eller förväntades bli, 

dyrare än vad de ursprungliga kalkylerna förutsåg. Sammanfattningsvis 

hävdar rapporten att det i bolaget – men även i Göteborgs Stad generellt – 

finns ett fokus på att hålla budget, istället för att följa upp och minska 

kostnader i projekt. Besparingar tidigt i projekt tillåts ätas upp av 

fördyringar längre fram. Rapporten framhåller att besparingar på tiotals 

miljoner troligen hade kunnat göras om projekt hade beslutats och styrts 

annorlunda. Bland orsakerna till de uteblivna besparingarna nämns bland 

annat sena beslut om verksamhetens krav samt många och sena 

förändringar.  

Mot bakgrund av att vad som framkommer i rapporten En kultur 

ofokuserad på kostnader avser vi i årets granskning av upphandling av 

byggentreprenader att gå djupare in i frågor som rör kostnadskontroll 

med rapportering av avvikelser i granskade entreprenadprojekt. Utgångs-

punkten för denna del är Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning, som exempelvis säger att uppföljningen av, och 

rapporteringen från, investeringsverksamheten ska vara av sådan kvalitet 

att nämnd/bolagsstyrelse kan agera på eventuellt förändrade förut-

sättningar utan oskäligt dröjsmål. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de berörda bolagen och 

nämnderna har ändamålsenliga rutiner för upphandling och genom-

förande av byggentreprenader. Med ändamålsenliga rutiner avser vi 

rutiner som överensstämmer med de lagar och föreskrifter som gäller  
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för området, och som i övrigt säkerställer en god intern kontroll. 

Regelverket beskrivs närmare under avsnittet revisionskriterier nedan. 

Inom ramen för granskningen 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 tilläggs-

arbeten hanteras på ett korrekt sätt? 

• Har nämnderna och bolagen säkerställt att avvikelser i entreprenad-

projekt följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt?  

 

Ansvariga nämnder och bolag  

Granskade nämnder och bolag är idrotts- och föreningsnämnden, 

lokalnämnden, trafiknämnden, Göteborgs Egnahems AB och Göteborg 

Energi AB.  

Revisionskriterier 

Vi kommer att använda följande revisionskriterier för att bedöma 

granskningens iakttagelser: 

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  

• 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 

jäv/närståendetransaktioner, delegation och attest.  

 

Metod och avgränsningar 

Granskningen kommer genomföras genom granskning av dokumentation 

samt genom intervjuer med tjänstemän i de granskade bolagen och 

nämnderna. Vi kommer också att genomföra en stickprovsgranskning  
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av ett antal entreprenadprojekt. Stickproven kommer ta fasta på om 

entreprenaderna har upphandlats på ett korrekt sätt, om ändrings- och 

tilläggsarbeten hanteras i enlighet med gällande bestämmelser och om 

ekonomiska avvikelser i entreprenadprojekten rapporteras och följs upp  

i enlighet med stadens regler för ekonomisk planering, budget och 

uppföljning.  

Granskningen kommer inte primärt fokusera på avtalstrohet mot stadens 

ramavtal.  

Oberoende och integritet 

De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt vår 

oberoendedeklaration, vilken baseras på Sveriges kommunala yrkes-

revisorers modell. Inga omständigheter har framkommit som kan 

ifrågasätta förtroendet för de sakkunnigas oberoende och integritet  

som granskare. 

Projektorganisation 

Granskningen kommer att genomföras av Magnus Gréen (projektledare), 

Stefan Elmgren-Warberg och Jesper Wigh.  

Avrapportering 

Avrapportering till revisorsgruppen planeras att ske hösten 2020. 

Kvalitetssäkring 

Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade 

verksamheterna. Kvalitetssäkring sker av kvalitetsansvarig för  

fördjupade granskningar. 
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