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1. Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om kommunstyrelsen 
säkerställer en god kvalitet i utförandet av upphandlade entreprenader. Vår sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelsen bara delvis har säkerställt en god kvalitet i utförandet av 
upphandlade entreprenader, genom en ändamålsenlig upphandlingsprocess med tillräcklig 
intern kontroll. 

Vi baserar vår bedömning på att även om kommunen har flera övergripande styrdokument 
som tar hänsyn till kvalitets- och tidsaspekter i externa entreprenader har dessa inte 
operationaliserats i mer konkreta rutiner. Det saknas följaktligen riktlinjer för hur 
verksamheten ska följa upp att entreprenörer efterlever ställda krav.   

Resultaten verifieras i stor utsträckning genom genomförda fallstudier av tre entreprenader. 
Stora delar av uppföljningen saknar systematik och sker mer händelsebaserat. Även om 
många brister identifieras genom regelbundna byggmöten och vid slutbesiktning kontrolleras 
inte flera av de krav som ställs på entreprenören i upphandlingsdokumentationen. Det gäller 
även när de det tydligt framgår att kommunen ska genomföra stickprovskontroller.     

Vi vill poängtera att kombinationen av att kommunen för det första inte följer upp stipulerade 
krav och för det andra inte är tydlig i sina sanktioner medför en risk att entreprenörer sätter 
förseningar och kvalitetsbrister i system. Vi välkomnar initiativet att ta in externt stöd i 
entreprenader som ett sätt att öka tydligheten i uppställda krav och systematisera uppföljning 
och kontroll.    

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Operationalisera av kommunfullmäktige antagna styrdokument i rutiner för hur 

avtalsuppföljning ska genomföras.  

 Säkerställa att upphandlande verksamheter får tillräckligt stöd i avtalsuppföljning och 

kontroll, exempelvis genom externa konsulter.  

 Tydliggöra inom kommande entreprenadupphandlingar vilken typ av förseningar 

och/eller kvalitetsbrister som krävs för att utkräva vite eller hävning av kontrakt.  
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunen som upphandlande myndighet är skyldig att följa Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). Syftet med offentlig upphandling är att offentliga medel ska användas så 
effektivt som möjligt och säkerställa en sund konkurrens bland leverantörer. Offentlig 
upphandling i Sverige omsätter årligen 700 miljarder kronor. Arvidsjaurs kommun är inget 
undantag och upphandlar årligen för betydande belopp.   

Kommunen upphandlar kontinuerligt externa entreprenader för större investeringar i 
kommunen. En del entreprenadarbeten utförs i centrala samhället vilket bland annat kan 
verka störande och påverka medborgarnas tillgång till vägar och lokaler. För att säkerställa 
att leverantören uppfyller de krav gällande pris, kvalitet, leverans och resultat som 
kommunen har ställt i upphandlingsdokumenten är det viktigt med en god avtalsuppföljning. 
Upphandlingsmyndigheten framhåller att, beroende på vilka krav som ställts i 
upphandlingsdokumenten kan exempelvis följande metoder användas för uppföljning:   

 uppföljningsmöten med leverantör 

 mätning av kvalitet genom exempelvis indikatorer eller nyckeltal 

 stickprovskontroll av exempelvis fakturor 

 enkätundersökning till leverantör, beställare eller tredje part  

 uppföljning av egenrapportering från leverantör, kan vara direkt till upphandlande 

organisation eller exempelvis nationella kvalitetsregister 

 uppföljning av ledningssystem för miljö och kvalitet 

 anmälda eller oanmälda uppföljningsbesök hos leverantören 

 revisioner på förekommen anledning eller slumpvis revision av en leverantör 

 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en god kvalitet i 
utförandet av upphandlade entreprenader, genom en ändamålsenlig upphandlingsprocess 
med tillräcklig intern kontroll. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Tar kommunens styrdokument och rutiner för upphandling och investeringar i 
tillräcklig utsträckning hänsyn till kvalitet och rimlig tidsåtgång? 

 Finns rutiner för att kontrollera att leverantörer efterlever ställda krav? 

 Följer kommunstyrelsen upp att inköp sker enligt gällande upphandlingar/avtal? 

 Vidtar kommunen åtgärder när leverantörer inte efterlever ställda krav? 

 Avgränsning och ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen i dess ansvar för kommunens upphandlingsprocess. 
Övriga nämnder är inte granskningsobjekt men har berörts via genomförda fallstudier. 

 Genomförande  

Granskningen är genomförd genom intervjuer, dokumentstudier och fallstudier av genomförda 
upphandlingar. Fallstudierna består av tre annonserade upphandlingar av externa 
entreprenader: 
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 Villavägen (etapp 1)  

 Lommen  

 Tallbackaskolan  

Utöver intern kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att sakgranska 
rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och 
uttalanden. 

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar 
praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)  

 Av fullmäktige beslutade mål och riktlinjer  

2.5.1. Lagstiftning 

Kommunallagen (2017:725) styr på ett övergripande plan kommunens verksamhet. Lagens 6 
kap 1§ redogör för kommunstyrelsens uppgifter. Där framgår att kommunstyrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Därutöver framgår av 11§ att 
kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Därtill får styrelsen, enligt 12 §, från övriga nämnder, beredningar och 
anställda i kommunen begära in yttrande och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra 
sina uppgifter. 

Upphandlingsförfarandet för kommunen regleras i Lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145), LOU. Här fastslås att kommunen som upphandlande myndigheten innan 
kontraktstilldelning ska kontrollera att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som 
anges i upphandlingsdokumenten och att leverantören uppfyller de kriterier som 
myndigheten har angett.  

2.5.2. Kommunens interna styrdokument  

Kommunfullmäktige fastställde i februari 2020 Riktlinjer för inköp och upphandling, vilken ska 
säkerställa att kommunens inköp och upphandling av varor och tjänster sker på ett 
kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. Riktlinjen fastslår att 
”uppföljning av ingångna avtal skall göras kontinuerligt. Rätt produkt till rätt pris från rätt 
leverantör, vilket redovisas i samband med delårs- och årsbokslut”. I enlighet med riktlinjen 
är det nämnderna som ansvarar för uppföljning av gällande avtal under avtalstiden.  

Fullmäktige har även i april 2017 antagit Riktlinjer för investeringar, vilken innehåller avsnitt 

med bäring på kvalitet i upphandlade entreprenader. Riktlinjen framhåller att det är av stor 

vikt att den verksamhet som vill genomföra en investering också tar ställning till om 

verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. Likaså 

fastslår riktlinjen att det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att 

ta tillvara erfarenheter inför framtida investeringar. 
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Kommunens Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, antaget av fullmäktige 

februari 2021, slår fast att kontroller ska genomföras av köp av varor och tjänster. Syftet med 

kontrollerna är bland annat att säkerställa:  

Prestation  Vara eller tjänst har mottagits eller levererats 

Kvalitet  Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet 

Pris  Priset överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning 

Villkor  Betalningsvillkoren är uppfyllda 

Beslut  Behöriga beslut finns 

Behörighet  Nödvändiga attester har skett av behöriga personer 

Kontering  Konteringen är korrekt 

Formalia  Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning 

Reglementet fastslår även att i samband med att en större investering, över 10 Mkr avslutas 

ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska delarna följs upp och analyseras i jämförelse 

med förkalkylen. 

Det Reglemente för internkontroll som fullmäktige antog i juni 2015 fastslår att det är 

kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll men 

att det är respektive nämnds ansvar att godkänna rutiner och metoder framtagna av 

verksamheterna.  
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3. Styrning och rutiner  

Detta kapitel beskriver kommunens organisation och styrning i frågor som rör externa 
entreprenader. Iakttagelserna syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Tar kommunens styrdokument och rutiner för upphandling och investeringar i 
tillräcklig utsträckning hänsyn till kvalitet och rimlig tidsåtgång? 

 Finns rutiner för att kontrollera att leverantörer efterlever ställda krav? 

 Verksamheterna har att förhålla sig till fullmäktiges styrdokument 

Som nämnts ovan har kommunfullmäktige antagit ett antal övergripande styrdokument med 
bäring på hanteringen av upphandlade entreprenader. Dokumenten har inte specificerats i 
mer konkreta rutiner av kommunstyrelsen eller berörda nämnder varför upphandlande 
verksamhet har att förhålla sig till av fullmäktige antagna styrdokument.  

Riktlinjer för inköp och upphandling slår fast att en upphandling ska planeras så att 
förmånligaste pris, kvalitet och övriga villkor kan erhållas. Krav på kvalitet och prestanda ska 
dock inte ställas högre än vad som i varje särskilt fall behövs. Riktlinjen framhåller att 
leverantörer som anlitas ska vara kompetenta och kunna fullgöra sina åtaganden och 
skyldigheter. 

Riktlinjer för investeringar stipulerar att upphandlande verksamhet ska ta ställning till om den 
har kapacitet att genomföra en investering enligt beräknad tidplan. Detta gäller också om 
investeringen utförs av en extern aktör. Om tidsplanen inte bedöms hålla ska planeringen 
skjutas framåt till dess att möjlig tid finns. I sammanhanget ska även beaktas störningar för 
annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt. Även om det inte är tydligt 
framskrivet i riktlinjen är det naturligt att bedömningen ska finnas med i beslutsunderlaget för 
investeringen. Då det inte finns några dokumenterade rutiner kopplat till riktlinjerna är det 
dock oklart exakt hur verksamheten ska bedöma om investeringen kan genomföras enligt 
tidsplan.    

 Inga specifika rutiner för kontroll av leverantörer 

Kommunen har inga dokumenterade rutiner upprättade för hur kontroll av om entreprenörer 
efterlever uppställda krav ska se ut. I praktiken sker den huvudsakliga kontrollen genom 
byggmöten och slutbesiktning, vilket dokumenteras i mjukvaran iBinder, en plattform som 
både kommunen och entreprenören har tillgång till. I enlighet med upphandlingsdokumenten 
ska entreprenören också ladda upp dokumentation som styrker vissa kvalitetsrelaterade 
aspekter i iBinder, såsom arbetsmiljöplan och kvalitets- och miljöplan. Granskningen visar att 
entreprenörer i regel gör detta, men i vissa fall efter upprepade påminnelser från kommunens 
representanter. Kraven som ställs ligger i linje med AMA (Allmän material och 
arbetsbeskrivning), vilket är ett referensverk för att upprätta tekniska beskrivningar för 
utförandeentreprenader. 

Kommunens reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning fastslår att kontroll av 
ingångna avtal ska genomföras för att säkerställa ett antal parametrar, enligt ovan. 
Reglementet stipulerar dock inte hur och med vilken frekvens kontroller ska göras. Enligt 
Riktlinjer för inköp och upphandling ska kommunens ingångna avtal, vilket inkluderar 
entreprenader, följas upp vid del- och helåret. Kommunens årsredovisning 2020 och 
delårsrapport 2020 ger också en ekonomisk överblick av pågående entreprenader.  

Granskningen visar att det inte finns någon systematik i hur upphandlande verksamhet följer 
upp efterlevnad gentemot de löpande krav som ställs i upphandlingens administrativa 
föreskrifter. Det handlar exempelvis om vilka tidpunkter entreprenören får arbeta, böter vid 
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skador på träd och buskar, och framkomlighet för trafik. Den kontroll som görs är mer 
händelsebaserad, till exempel om det uppstår klagomål från boende.  

En mer detaljerad beskrivning av hur kommunen kontrollerar och följer upp entreprenörer 
återfinns i nästkommande kapitel, kopplat till granskningens tre fallstudier.        

 Bedömning  

Vi bedömer att kommunens styrdokument för upphandling och investeringar tar hänsyn till 
kvalitet och rimlig tidsåtgång. Kommunens övergripande styrdokument poängterar vikten av 
att kontrollera att de tjänster kommunen betalat för håller avtalad kvalitet och har levererats i 
enlighet med tidsplan. Styrdokumenten har dock inte operationaliserats i mer konkreta rutiner 
som säger hur uppföljningen och kontrollen ska gå till. Ett undantag från bristen på 
beskrivningar av hur uppföljning ska genomföras finns i Riktlinjer för inköp och upphandling, 
som fastslår att ingångna avtal ska följas upp vid del- och helåret. Granskningen visar att så 
också görs. 

Vi bedömer att kommunen saknar rutiner för att kontrollera att leverantörer efterlever ställda 
krav. Visserligen utgör iBinder ett bra verktyg för att sammanställa information som inhämtas 
från entreprenörer, och att samla protokoll från byggmöten och slutbesiktning. Samtidigt visar 
granskningen att den löpande kontroll som genomförs utifrån uppställda krav i 
upphandlingars administrativa rutiner saknar systematik, genom att den i stor utsträckning 
endast sker på förekommen anledning. 
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4. Efterlevnad av lagstiftning och styrdokument  

Detta kapitel beskriver kommunens efterlevnad av lagstiftning och interna styrdokument 
utifrån upphandlade entreprenader. Kapitlet utgår från de tre entreprenaderna Villavägen 
(etapp 1), Lommen och Tallbackaskolan, vilka samtliga har hanterats av kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning. Iakttagelserna syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Följer kommunstyrelsen upp att inköp sker enligt gällande upphandlingar/avtal? 

 Vidtar kommunen åtgärder när leverantörer inte efterlever ställda krav? 

 Om- och tillbyggnaden av Tallbackaskolan innehöll förseningar  

 
Bild 1. Tallbackaskolan. Bild från Arvidsjaurs kommuns hemsida.  

Under 2019 upphandlades entreprenören Ekspjuth Bygg för att genomföra om- och 
tillbyggnation av Tallbackaskolan. Entreprenaden omfattade ombyggnad av befintliga 
skollokaler samt tillbyggnad av bland annat ett antal klassrum, grupprum och kapprum. 
Arbetet var en totalentreprenad med underleverantörer. 

Även om stora delar av arbetet har flutit på väl har det också innehållit vissa utmaningar. För 
det första hade skolverksamheten – efter genomförd upphandling – önskemål om vissa 
förändringar i bygget. Det medförde förändringar i handlingar och avtal i ett sent skede, i 
samband med att entreprenaden påbörjades. För det andra har arbetet lidit av förseningar, 
framförallt av det arbete som genomfördes av underentreprenörer. Berörd underentreprenör 
meddelande inte heller att tidsplanen inte skulle hållas vilket skapade oklarheter. För det 
tredje upptäcktes fuktskador i skolan som medförde ytterligare förseningar.    

Delvis som ett sätt att säkerställa kvaliteten i entreprenaden anlitade kommunen en extern 
biträdande projektledare för arbetet. Den biträdande projektledaren är certifierad kontrollant. 
Enligt uppgift har delar av funktionen funderat väl men samtidigt har kommunen inte till fullo 
fått det önskade stödet, till exempel vad gäller stöd i att markera mot entreprenören vid 
tidsförseningar och att tydligt kunna skriva ut detta i byggnadsprotokoll.     

Kommunens huvudsakliga uppföljning av om entreprenaden efterlever ställda krav vad gäller 
kvalitet och tid har varit via byggmöten (ungefär var tredje vecka) och slutbesiktning. Mötena 
har dokumenterats i protokoll i iBinder. Även de underlag från entreprenören som 
efterfrågats i avtalet har dokumenterats i iBinder, såsom arbetsmiljöplan, kvalitetsplan och 
miljöplan. I övrigt har kommunen inte genomfört någon systematisk kontroll av om 
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entreprenören har efterlevt uppställda krav i upphandlingens administrativa föreskrifter, utan 
kontrollen har främst varit händelsebaserad, vid till exempel klagomål.      

Trots att det uppstod förseningar vid arbetet med Tallbackaskolan har kommunen inte tagit ut 
något vite. Enligt upphandlingsunderlaget var kommunen som beställare berättigad att 
erhålla vite med ett belopp motsvarande tre procent av entreprenadsumman för varje 
påbörjad förseningsvecka. Kommunens fastighetschef uppger att det är svårt att bedöma om 
kommunen varit berättigad till vitet då förseningarna informellt godkändes och eftersom 
kommunens beställning förändrades så tätt inpå att arbete påbörjades. Likaså förändrades 
inte tidsplanen utifrån ett antal ÄTA-uppdrag (ändring, tillägg och avgående) för 
entreprenören, eftersom skolverksamheten var tvungen att flytta in vid utsatt tid. 
Fastighetschefen medger dock att det finns en risk att förseningar ”sätts i system” om 
entreprenörer märker att kommunen inte kräver ut vite. Det kan därför behövas mer 
diskussion internt i kommunen, inklusive med upphandlare, för ökad tydlighet. Detta gäller 
även tydlighet över vad som krävs för hävning av kontrakt.  

Budgeten för entreprenaden överskred 10 miljoner varför en större efterkalkyl ska 
genomföras, i enlighet med kommunens Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. 
Reglementet fastslår inte tidsplanen för hur snabbt analysen ska färdigställas. Enligt 
fastighetschefen pågår analysarbetet och ambitionen att få klart det innan årsskiftet 2021/22.  

Tabellen nedan är en sammanfattning av de uppföljning- och kontrollåtgärder som stipulerats 
och en bedömning av vad kommunen har genomfört:  

Typ av uppföljning/kontroll Bedömning Kommentar 

Efterlevnad administrativa föreskrifter  

Kontroll av krav i administrativa 
föreskrifter, exempelvis: 
- Buller när skolverksamhet inte pågår 
- Bedriva arbeten så att olägenheter 
inte uppstår 
- Skydd av beställarens fasta och lösa 
egendom 

 Endast händelsebaserad kontroll 

Dokumentation från entreprenören: 
- Arbetsmiljöplan 
- Kvalitetsplan 
- Miljöplan 

 Ingen kvalitetsplan eller miljöplan i iBinder, 
vilket specificerats i allmänna föreskrifter 

Byggmöten  Genomförd med frekvens i enlighet med 
administrativa rutiner 

Slutbesiktning  Förseningar men slutbesiktning i enlighet 
med tidsplan; tillbyggnad 2020-05-28 och 
ombyggnad 2020-08-13 

Efterlevnad av kommunens styrdokument 

Ekonomisk uppföljning i delårsrapport 
och årsredovisning   

 
Återfinns i delårsrapport och årsredovisning 
2020 

Större analys vid entreprenader över 10 
miljoner 

 Enligt uppgift påbörjat arbete 

Sanktioner vid avvikelser 

Vite  Inget vite trots förseningar 

Hävning av kontrakt   

 Genomfört       Delvis genomfört    Ej genomfört    Ej aktuellt/ ej möjligt att granska 

Tabell 1. Sammanställning uppföljning, kontroll och vite Tallbackaskolan .  
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 Vite utifrån avvikelser i arbetet med Villavägen  

 
Bild 2. Villavägen. Bild från iBinder  (beskuren), fotograf Erika Harr.  

Under våren 2020 upphandlades Arvidsjaur Mark & Asfalt för att genomföra förnyelse av VA-
ledningar i på ett antal gator i centrala Arvidsjaur, där Villavägen utgjorde den första av tre 
etapper. Även dagvattenutlopp till sjön Östra Ringlet skulle byggas om. Arbetet var en 
generalentreprenad.  

Arbetet med Villavägen har kantats av problem, bland annat förseningar och entreprenören 
har inte lämnat in underlag i tid. Även om entreprenören ansåg sig klar med arbetet under 
vintern 2021 filmades ledningarna under sommaren 2021 då det upptäcktes att en sträcka 
måste grävas om. Enligt kommunens gatuchef lovade entreprenören under 
upphandlingsprocessen att flera team med grävare fanns att tillgå men i realiteten har 
arbetet inte forcerats i den utsträckning som behövts för att klara tidsplanen. De förseningar 
och kvalitetsproblem som uppstått i entreprenaden är väl dokumenterade genom protokoll i 
iBinder.  

Utifrån uppstådda förseningar har kommunen begärt vite av entreprenören. Begäran om vite 
är protokollfört från byggmöte 2020-11-12 och uppgår i enlighet med upphandlingsavtalet till 
0,5 procent per påbörjad vecka, vilket motsvarar ungefär 40 000 kronor i veckan. Vite 
kommer begäras från och med avtalat slutdatum 2020-11-30 till och med 2021-02-12 då 
vägen bedömdes vara funktionell igen. Eftersom entreprenören ligger efter med fakturor 
(kommunen har vid tidpunkten för granskningen betalat 4,5 mkr av den avtalade kostnaden 
på 8,8 mkr) har vitet ännu inte tagits ut.     

Det finns inom kommunen en osäkerhet om förseningarna med entreprenaden motiverar att 
verkställa den uppsägningsklausul som finns i upphandlingsavtalet. Gatuchefen framhåller 
också att en uppsägning skulle medföra ännu fler förseningar, genom att en ny 
upphandlingsprocess skulle behöva initieras. Det är också viktigt att poängtera att antalet 
entreprenörer som kan och vill ta sig an arbete i en mindre kommun som Arvidsjaur är 
begränsat. Gatuchefen medger att det inom verksamheten finns ett behov av stöd i att kunna 
tolka och verkställa överenskomna upphandlingsavtal, och inför den andra etappen av 
entreprenaden har därför en extern konsult kontrakterats för att stödja kommunen i sin 
beställarroll.    
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Tabellen nedan är en sammanfattning av de uppföljning- och kontrollåtgärder som stipulerats 
och en bedömning av vad kommunen har genomfört:  

Typ av uppföljning/kontroll Bedömning Kommentar 

Efterlevnad administrativa föreskrifter  

Kontroll av krav i administrativa 
föreskrifter, exempelvis: 
- Arbetstid vardagar 07.00-20.00 
- Säkerhet för oskyddade trafikanter 
- Omedelbara åtgärder av skador eller 
spill på vägar 
- Närboende ska ej utsättas för 
dammspridning 
- Skydd av ledningar från miljöfarliga 
utsläpp 

 Endast händelsebaserad kontroll 

Dokumentation från entreprenören, 
exempelvis: 
- Arbetsmiljöplan 
- Kvalitetsplan 
- Miljöplan 
- Trafikanordningsplan 
- Tidplan 

 Dokumentationen finns i iBinder men av 
intervjuer och protokoll framgår att 
inhämtningen har skett med förseningar.   

Stickprov av den egenkontroll som 
entreprenören enligt avtal ska 
genomföra. 

 Inga stickprov genomförda.  

Byggmöten  Genomförd med frekvens i enlighet med 
administrativa rutiner  

Slutbesiktning  Ej aktuellt då delar av arbetet behöver göras 
om 

Efterlevnad av kommunens styrdokument 

Ekonomisk uppföljning i delårsrapport 
och årsredovisning   

 
Återfinns i delårsrapport och årsredovisning 
2020 

Större analys vid entreprenader över 10 
miljoner 

  

Sanktioner vid avvikelser 

Vite   

Hävning av kontrakt   

 Genomfört       Delvis genomfört    Ej genomfört    Ej aktuellt/ ej möjligt att granska 
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 Arbetet i kvarteret Lommen har fortskridit utan större problem  

 
Bild 3. Lommen. Bild från iBinder (beskuren), fotograf Erika Harr.  

Under våren 2020 inleddes arbetet med åtgärder inom kvarteret Lommen i centrala 
Arvidsjaur. Entreprenören Vägsek upphandlades för att huvudsakligen anlägga gång- och 
cykelbanor samt parkeringsplatser. Arbetet innebar även att anlägga ett stråk av 
grönstruktur. Arbetet var en så kallad generalentreprenad. 

Arbetet har framförallt följts upp via byggmöten, kontinuerliga dagböcker av arbetets 
fortskridande samt slutbesiktning, vilket protokollförts och lagts upp i iBinder. Även flertalet 
av de underlag från entreprenören som efterfrågats i avtalet (vilka ligger i linje med AMA) har 
dokumenterats i iBinder. Dock finns ingen trafikanordningsplan upplagd, vilken skulle ge 
information om avspärrningar och hur trafikanter kan röra sig i området under arbetets gång.  

I övrigt har kommunen inte genomfört någon systematisk kontroll av om entreprenören har 
efterlevt uppställda krav i upphandlingens administrativa föreskrifter. Kommunen har inte 
heller genomfört de stickprov som enligt föreskrifterna skulle ha kopplat till entreprenörens 
egenkontroll utifrån kvalitetsplan.  

Slutbesiktningen 2020-11-11 innehöll bara smärre anmärkningar. Bland annat skulle 
entreprenören komplettera dagböcker för en vecka, samt underlag för egenkontroll, 
fotodokumentation och provningsintyg. Kommunens gatuchef framhåller att entreprenören i 
stort har levererat enligt avtal. Arbetet har hyfsat följt tidsplan, vilken har uppdaterats när 
något blivit försenat. Att entreprenören i regel har inkommit med dokumentation och 
fakturerat enligt tidsplan har också inneburit begränsad friktion mellan beställare och 
utförare. Utifrån arbetes fortskridande har det inte aktuellt med några sanktioner.  

Tabellen nedan är en sammanfattning av de uppföljning- och kontrollåtgärder som stipulerats 
och en bedömning av vad kommunen har genomfört:  

Typ av uppföljning/kontroll Bedömning Kommentar 

Efterlevnad administrativa föreskrifter  

Kontroll av krav i administrativa 
föreskrifter, exempelvis: 
- Arbetstid vardagar 07.00-20.00 
- Säkerhet för oskyddade trafikanter 

 Endast händelsebaserad kontroll 
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- Tillse att intilliggande fastigheters el-, 
tele-, VA-, och värmeförsörjning ej störs 
- Rapportering om arbetsrelaterade 
tillbud 
- Omedelbara åtgärder av skador eller 
spill på vägar 
- Skydd av vegetation  

Dokumentation från entreprenören, 
exempelvis: 
- Arbetsmiljöplan 
- Kvalitetsplan 
- Miljöplan 
- Trafikanordningsplan 

 Ingen trafikanordningsplan har upprättats 
vilket specificerats i allmänna föreskrifter. 
Enligt uppgift har trafikanordning lösts 
löpande under projektet.  

Stickprov av den egenkontroll som 
entreprenören enligt avtal ska 
genomföra.  

 Inga stickprov genomförda.  

Byggmöten  Genomförd med frekvens i enlighet med 
administrativa rutiner (förutom under 
sommarmånaderna) 

Slutbesiktning  Slutbesiktning genomförd 2020-11-11 (enligt 
administrativa föreskrifter senast 2020-10-15 
men avvikelsen bedöms vara försumbar) 

Efterlevnad av kommunens styrdokument 

Ekonomisk uppföljning i delårsrapport 
och årsredovisning   

 
Återfinns i delårsrapport och årsredovisning 
2020 

Större analys vid entreprenader över 10 
miljoner 

  

Sanktioner vid avvikelser 

Vite   

Hävning av kontrakt   

 Genomfört       Delvis genomfört    Ej genomfört    Ej aktuellt/ ej möjligt att granska 

 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen bara delvis följer upp att entreprenader sker enligt gällande 
avtal. En genomgång av tre pågående eller nyligen avslutade entreprenader visar att 
uppföljning sker genom regelbundna byggmöten och (i två av tre fall) slutbesiktning. 
Granskning av protokoll visar också att flertalet brister fångas upp vid dessa möten. 
Samtidigt, och i enlighet med vad som konstaterats ovan, finns ingen systematik i den 
löpande kontroll som genomförs utifrån uppställda krav i upphandlingars administrativa 
rutiner. Det gör att flertalet krav som ställs på entreprenörer inte kontrolleras. Exempelvis har 
inte stickprovskontroller genomförts av entreprenörernas egenkontroll vid arbetena vid 
Villavägen och Lommen, trots att det tydligt framgår av upphandlingsdokumentationen att 
kommunen ska göra det.  

Vi bedömer vidare att kommunen bara delvis vidtar åtgärder när leverantörer inte efterlever 
ställda krav. Vid två av de granskade entreprenaderna, Villavägen och Tallbackaskolan, har 
förseningar förekommit men enbart entreprenören för Villavägen har krävts på vite. Vi är väl 
medvetna om att sanktioner mot entreprenörer inte ska användas lättvindigt och att det är en 
balansgång gentemot att få arbetet färdigt. Samtidigt är det viktigt att kommunen som 
beställare upprätthåller en tydlig linje för vad som krävs för att vite ska begäras och att ett 
kontrakt rentav ska hävas. Granskningen visar att den tydligheten i vis mån saknas i 
dagsläget.  
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5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bara delvis har säkerställt en god 
kvalitet i utförandet av upphandlade entreprenader, genom en ändamålsenlig 
upphandlingsprocess med tillräcklig intern kontroll. 

Vi baserar vår bedömning på att även om kommunen har flera övergripande styrdokument 
som tar hänsyn till kvalitets- och tidsaspekter i externa entreprenader har dessa inte 
operationaliserats i mer konkreta rutiner. Det saknas följaktligen riktlinjer för hur 
verksamheten ska följa upp att entreprenörer efterlever ställda krav.   

Resultaten verifieras i stor utsträckning genom genomförda fallstudier av tre entreprenader. 
Stora delar av uppföljningen saknar systematik och sker mer händelsebaserat. Även om 
många brister identifieras genom regelbundna byggmöten och vid slutbesiktning kontrolleras 
inte flera av de krav som ställs på entreprenören i upphandlingsdokumentationen. Det gäller 
även när de det tydligt framgår att kommunen ska genomföra stickprovskontroller.     

Vi vill poängtera att kombinationen av att kommunen för det första inte följer upp stipulerade 
krav och för det andra inte är tydlig i sina sanktioner medför en risk att entreprenörer sätter 
förseningar och kvalitetsbrister i system. Vi välkomnar initiativet att ta in externt stöd i 
entreprenader som ett sätt att öka tydligheten i uppställda krav och systematisera uppföljning 
och kontroll.    

Nedan följer svar på de revisionsfrågor som legat till grund för granskningen.  

 Svar på revisionsfrågor  

Fråga Svar 

Tar kommunens styrdokument och 
rutiner för upphandling och 
investeringar i tillräcklig utsträckning 
hänsyn till kvalitet och rimlig 
tidsåtgång? 

 

Ja. Kommunens övergripande styrdokument 
poängterar vikten av att kontrollera att de tjänster 
kommunen betalat för håller avtalad kvalitet och har 
levererats i enlighet med tidsplan. Styrdokumenten 
har dock inte operationaliserats i mer konkreta rutiner 
som säger hur uppföljningen och kontrollen ska gå till. 

Finns rutiner för att kontrollera att 
leverantörer efterlever ställda krav? 

 

Nej. Den löpande kontroll som genomförs utifrån 
uppställda krav i upphandlingars administrativa rutiner 
saknar systematik, genom att den i stor utsträckning 
endast sker på förekommen anledning. 

Följer kommunstyrelsen upp att 
inköp sker enligt gällande 
upphandlingar/avtal? 

 

Delvis. Flertalet brister fångas upp vid byggmöten och 
slutbesiktning. Samtidigt finns ingen systematik i den 
löpande kontroll som genomförs utifrån uppställda 
krav i upphandlingars administrativa rutiner. Det gör 
att flertalet krav som ställs på entreprenörer inte 
kontrolleras.  

Vidtar kommunen åtgärder när 
leverantörer inte efterlever ställda 
krav? 

Delvis. Vid två av de granskade entreprenaderna, 
Villavägen och Tallbackaskolan, har omfattande 
förseningar förekommit men enbart entreprenören för 
Villavägen har krävts på vite. 
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 Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Operationalisera av kommunfullmäktige antagna styrdokument i rutiner för hur 

avtalsuppföljning ska genomföras.  

 Säkerställa att upphandlande verksamheter får tillräckligt stöd i avtalsuppföljning och 

kontroll, exempelvis genom externa konsulter.  

 Tydliggöra inom kommande entreprenadupphandlingar vilken typ av förseningar 

och/eller kvalitetsbrister som krävs för att utkräva vite eller hävning av kontrakt.  

   

 

Petter Frizén, EY     
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Källförteckning 

 

Dokumentation 

 Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

 Reglemente för internkontroll 

 Riktlinjer för inköp och upphandling  

 Riktlinjer för investeringar 

 Upphandlings- och projektdokumentation för fallstudiegranskade entreprenader  

Intervjupersoner  

 Ekonomichef (2021-06-09) 

 Upphandlingskonsult (2021-06-11) 

 Gatuchef (2021-08-31) 

 Fastighetschef (2021-08-30) 

 Byggingenjör (2021-09-28) 

 

 


