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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revis-

ionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genom-

för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-

samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en till-

räcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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 Projektrapport 6/2013 
Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt 
 

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2013-12-17 överlämna rapporten till trafiknämnden 

och till styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för yttrande senast 2014-03-14. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att den interna styrningen och kontrollen samt uppföljningen av 

konsultanvändningen inte är tillräcklig då det saknas tydliga regler och principer för när konsulter 

engageras i verksamheten. Revisorerna noterar att det nya upphandlingsförfarandet med konsultmäk-

lare kan, när det är fullt utvecklat, bidra till såväl förenklad administration som lägre konsultkostnader 

samt bättre uppföljningsmöjligheter av konsultanvändningen. 

 

Revisorerna vill till trafiknämnden och SL särskilt framhålla att kompletterande riktlinjer och regler 

behövs för konsultanvändning liksom systematisk uppföljning med analyser och mätningar av kost-

nadseffektiviteten avseende konsultanvändningen inom respektive program och projekt. Likaså bör 

den interna kontrollen förstärkas i alla led av program- och projektverksamheten inte minst med obe-

roende kontroller av fakturerade konsultkostnader. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

Gunilla Jerlinger 

ordförande   Anette Carlstedt 

    sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat styrning, uppföljning och kontroll av konsultinsatser 

med inriktning mot trafiknämndens (TN:s) investerings- och underhållsprojekt. 

Syftet har varit att bedöma om trafiknämnden har en tillräcklig styrning av sina 

konsulter och om styrningen bidrar till en effektiv resursanvändning. Revisio-

nen har också genomfört en uppföljande granskning av den interna kontrollen 

med avseende på risk för oegentligheter vid konsultanvändning (projekt 

14/2012). Ansvaret för den interna kontrollen som innefattar att förebygga, 

upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger alltid på den aktuella verksamheten. 

Revisionens roll är att granska om den interna kontrollen är tillräcklig.
1
 

 

Granskning har genomförts inom två av de större programmen, nämligen spår-

väg city och tvärbanan Solna. Revisionens samlade bedömning är att den inter-

na styrningen och kontrollen samt uppföljningen av konsultanvändningen inte 

är tillräcklig då det saknas tydliga regler och principer för när konsulter engag-

eras i verksamheten.  

 

Flertalet av de konsulter som anlitas är engagerade inom program- och projekt-

verksamheten som till stor del är inriktad mot investeringar. Sedan januari 2013 

tillämpar trafiknämnden ett nytt förfarande vid upphandling av konsulter. Detta 

innebär att en konsultmäklare har upphandlats som i sin tur har till uppgift att 

sköta upphandling, kontraktering och administration av förvaltningens konsult-

tjänster. Revisionens bedömning är att det nya upphandlingsförfarandet, när det 

är full utvecklat, kan bidra till såväl förenklad administration som lägre kon-

sultkostnader samt bättre uppföljningsmöjligheter av konsultanvändningen. 

Enligt Konkurrensverkets bedömning
2
 står förfarandet inte i strid med upp-

handlingslagstiftningen. 

 

I samband med att förvaltningen har påbörjat ett internt kontrollarbete med att 

se över administrativa rutiner inom projekt- och programverksamheten har en 

projekthandbok tagits fram. Den utgör ett viktigt stöd i program- och projekt-

arbetet. Enligt revisionen bör det klargöras i vilket syfte och i vilka samman-

hang konsulter kan anlitas. Det bör också framgå när konsulter inte bör använ-

das i verksamheten. Revisionen menar att det bör finnas tydliga riktlinjer och 

regler för konsultanvändning och föreslår därför att TN i sitt fortsatta utveckl-

ingsarbete ser till att sådana inarbetas exempelvis i handboken. 

 

Trafiknämnden anlitar konsulter för i storleksordningen 800 mnkr årligen. 

Styrningen har hittills varit svag och uppföljningen av hur och till vilken kost-

nad olika konsulter använts har varit relativt begränsad. Revisionen konstaterar 

att de olika program- och projektorganisationerna, historiskt haft en relativt 

självständig roll och att trafikförvaltningens styrning i första hand inriktats mot 

programmens/projektens budgethållning. Revisionen anser att en mer systema-

tisk uppföljning med analyser och mätningar av kostnadseffektiviteten avse-

ende nyttjandet av konsulter behöver byggas upp. Förvaltningen bör i sitt på-

                                                      
1
 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken, rapport 14, 2012, RK 201112 - 0098 

2
 KKV beslut 2013-06-26, dnr 155-2013 
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gående utvecklingsarbete ta fram lämpliga metoder och nyckeltal för att mäta 

och följa upp kostnadseffektiviteten avseende konsultanvändningen. Revision-

en menar vidare att det kan finnas behov av controllerfunktioner under pro-

grammens och projektens genomförandefas.  

 

När det gäller överföring av kunskaper från konsulter till de anställda så är det 

en del av affärsidén för specialistkonsulter att saluföra och utnyttja kunskaper 

och erfarenheter, som kanske endast ett fåtal innehar. Det är därför en förhand-

lings- och avtalsfråga vad och hur en konsult ”lämnar av”. Revisionen bedömer 

att det behöver tas fram styrdokument som specificerar vad som ska utgöra 

krav när konsulter anlitas och när de slutar sina uppdrag. 

 

I substansgranskningen av ett stort antal verifikationer inom de båda program-

men spårväg city och tvärbana Solna har ett flertal brister uppmärksammats 

avseende den interna kontrollen. Exempelvis har fakturor till betydande belopp, 

drygt 11 mnkr, kontrollattesterats av konsult som är anställd hos den fakture-

rande leverantören. I vissa fall har även konsulten godkänt fakturor med egen 

arbetstid på fakturan. Granskningen visar på en sammanblandning av roller. 

Samma person har varit ansvarig programledare med uppgift att styra och kon-

trollera för trafikförvaltningens räkning samtidigt som denne har varit fakture-

rande konsult i programmet. Revisionen har även noterat att avstämning mot 

underliggande avtal inte har kunnat göras för sju konsulters fakturering på 

drygt två mnkr inom tvärbana Solna. I det urval som granskats har inga oegent-

ligheter upptäckts. Detta innebär emellertid inte någon garanti för att oegent-

ligheter inte skulle kunna förekomma. En slutsats av granskningen är att ansva-

ret för den interna kontrollen i alla dess led måste bli tydligare. 

 

Rekommendationer: 

Revisionen rekommenderar att trafiknämnden: 

 utarbetar tydliga riktlinjer och regler för konsultanvändning, exempel-

vis genom komplettering i det administrativa stöd (projekthandbok) 

som nu tas fram.  

 inför systematisk uppföljning med analyser och mätningar av kostnads-

effektiviteten avseende konsultanvändningen generellt.  

 återkommande genomför uppföljning och kontroll av konsultutnyttjan-

det inom respektive program och projekt.  

 förstärker den interna kontrollen i alla led av program- och projekt-

verksamheten inte minst med oberoende kontroller av fakturerade kon-

sultkostnader. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen  

Trafiknämnden köper årligen konsulttjänster för ca 1 miljard kronor varav ca 

800 mnkr avser konsulter som är engagerade i investerings- och underhålls-

projekt och program. Under 2012 bedrevs ca 90 större projekt/program främst 

inom avdelningarna projekt- och upphandling respektive trafik. För flera av 

projekten och ett av programmen har externt anlitade konsulter ett avgörande 

ansvar för genomförandet. Inriktningen inom nämnden är att minska konsultbe-

roendet och att anställda framöver i högre grad ska vara operativt ansvariga på 

programnivå.  

 

Genom att använda konsulter i hög utsträckning ökar bland annat risken för 

onödigt stora kostnader och svag intern styrning och kontroll. Det finns också 

risk för kompetenstapp i den egna organisationen och att upphandlingslagstift-

ningen inte följs. Syftet med granskningen är att bedöma om trafikförvaltning-

en har en tillräcklig styrning av sina konsulter och att styrningen bidrar till en 

effektiv resurshantering. 

 

Revisionen konstaterade i delrapport 2013
3
 att TN och SL fortfarande till stora 

delar har samma uppdrag och att nämndens resp. styrelsens s.k. revisions-

ansvar
4
 till största delen inte kan särskiljas. Iakttagelser, bedömningar och re-

kommendationer i denna delrapport riktar sig därför, om inget annat anges, till 

såväl nämnden som till SL:s styrelse eftersom verksamheten i stort samman-

faller. I rapporten används TN, eftersom arbetet i praktiken utförs av nämnden 

och dess förvaltning. 

2.2 Revisionsfråga 
Granskningens övergripande revisionsfråga är: 

 

Sker styrning, uppföljning och kontroll av konsultinsatser så att en effektiv 

resursanvändning säkerställs? 

 

För att besvara den övergripande revisionsfrågan behöver bl.a. följande frågor 

besvaras: 

1. Hur genomförs behovsanalys och planering inför anlitandet av konsul-

ter och hur sker uppföljning mot avtalad tjänst?  

2. Hur hanteras risken för kompetenstapp i den egna organisationen vid 

användande av konsulter?  

3. Hur fungerar den interna kontrollen med avseende på oegentligheter i 

samband med anlitande av konsulter. 

4. Hur är följsamheten mot LUF
5
 vid upphandling av konsulttjänster? 

2.3 Avgränsning 

Granskningen har inriktats mot trafiknämndens investerings- och underhålls-

projekt och har haft fokus på styrning och uppföljning av konsultanvändningen. 

                                                      
3
 Delrapport årlig granskning 2013 Trafiknämnden (RK 201305-0033) och AB Stor-Stockholms 

lokaltrafik (RK 201305-0032) 
4
 Revisionsansvaret innebär att ledamöterna ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, deras 

anställa och andra uppdragstagare genomför verksamheten.  
5
 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagen 

bygger i huvudsak på EU-direktivet om offentlig upphandling. 
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Följsamheten mot LUF har granskats översiktligt. De konsultavtal som grans-

kats avser främst sådana tjänster där konsulter engagerats under tidsperioder 

som sträcker sig över ett år. I granskningen har de två programmen tvärbana 

Solna och spårväg city valts ut för att granskas mer ingående avseende konsult-

styrningen. Waxholmsbolaget ingår inte i granskningen. 

 

I samband med granskningen har revisionens granskning 2012 avseende risker 

för oegentligheter följts upp.
6
 Revisionen har bl.a. granskat den interna kontrol-

len med avseende på risker för oegentligheter vid konsultanvändning. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 TN:s budget för 2013. 

 Investerings- och underhållsplaner, bl.a. fastställda utgiftsnivåer och tids-

planer. 

 Fastställda arbetsordningar för avdelning program- och upphandling och 

avdelning trafikförsörjning, bl.a. specificerade direktiv som lämnats inom 

trafikförvaltningen. 

 Konsultavtal inom programmen spårväg city och tvärbana Solna, bl.a. 

omfattning, kvalitet och uppföljning. 

 Delegations- och attestregler, bl.a. beslutad nivå för godkännande av en 

åtgärd. 

 Upphandlingslagstiftningen, bl.a. att beloppsgränser och upphandlings-

former är adekvata. 

 Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.  

2.5 Metod 

Informationsinhämtningen har skett via intervjuer, dokumentstudier och sub-

stansgranskning, se nedan. Med detta som grund har revisionen bedömt organi-

sationens förmåga att på ett tillfredsställande sätt använda sig av konsultinsat-

ser så att en effektiv resursanvändning säkerställs. 

 

Intervjuer 

Inom trafikförvaltningen har intervjuer skett med chefer och medarbetare från 

avdelningarna projekt och upphandling (PU), verksamhetsstyrning och eko-

nomi (VE), trafikavdelningen (TA) samt ledningsstaben (LS). Därutöver har 

revisionen intervjuat programledare och konsulter i programmen tvärbana 

Solna, spårväg city och pendeltåg. Totalt har revisionen gjort 15 intervjuer. 

 

Substansgranskning 

Den substansgranskning som gjorts ingår som en del i revisionens uppföljning 

av granskningen 2012 avseende risker för oegentligheter. Revisionen har bl.a. 

granskat med avseende på risker för oegentligheter vid konsultanvändning. 

Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen med avseende på risker 

för oegentligheter har stärkts sedan revisionens granskning 2012. 

 

Stickprov
7
 har tagits för åren 2011-2013 avseende konsultfakturor för tvärbana 

Solna och spårväg city. Därvid har tillämpningen av konterings- och attestreg-

ler kontrollerats liksom om fakturorna stämts av mot gällande avtal, följts upp 

innehållsmässigt och kontrollerats med avseende på att fakturerad tjänst är 

                                                      
6
 RK 201112-0098 

7
 ca 450 av ca 5000 fakturor 
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utförd med mera. I samband härmed har också granskats hur resultatet av de 

olika konsultinsatserna har utvärderats och följts upp. 

 

För stickprovsgranskningen har Ernst & Young AB (EY) svarat i samarbete 

med revisionskontoret. EY:s granskning har också utgjort underlag för revis-

ionskontorets övergripande granskning av följsamheten mot LUF vid upphand-

ling av konsulttjänster.  

 

Projektledare för granskningen har varit Mikael Lundén. Mikael Franzén har 

deltagit i granskningen. 

3 Styrning, uppföljning och kontroll av kon-

sultinsatser 

3.1 Omfattning av konsultanvändningen 

I trafikförvaltningens arbete med olika investeringsprojekt deltar vanligen kon-

sulter. Hösten 2013 fanns det 13 program och 160 projekt som engagerade i 

storleksordningen 400 konsulter som arbetade för olika konsultbolag eller som 

fristående konsulter. Enligt uppgift från trafikförvaltningen uppgick de årliga 

kostnaderna för konsulter till cirka 800 mnkr. Det saknas dock en sammanställd 

redovisning över det totala konsultutnyttjandet. 

 

I programmet spårväg city engageras ett 30-tal personer från olika konsult-

bolag. För programmet ansvarar en chef som är anställd av trafikförvaltningen. 

I programmet tvärbana Solna är programledaren konsult. Där engageras också 

ett 30-tal konsulter.  

 

Den allra största delen av investeringskostnaderna går genom avdelningen pro-

jekt och upphandlings (PU) programsektion, som administrerar ca 85 procent 

av investeringsvolymen. Därutöver anlitar trafikavdelningen (TA), i samverkan 

med PU, konsulter för reinvesteringar. 

3.2 Riktlinjer för konsulter 

I förvaltningens nyligen framtagna projekthandbok återfinns en rutin för upp-

handling och inköp inom trafikförvaltningen, som innehåller ett avsnitt med 

riktlinjer för konsultanskaffning och konsultstyrning. Eftersom projekthand-

boken är ny täcker den än så länge inte in alla nödvändiga områden. Det finns 

också några checklistor och mallar, t.ex. checklista för mottagande av konsult 

och mall för uppdragsspecifikation. 

 

Av internrevisionens rapportering 2013
8
 framgår att det inte finns någon doku-

menterad konsultpolicy. De rekommenderar därför förvaltningen att fastställa 

en strategi för konsultanvändningen och sammanställa gällande principer för 

anlitande av konsulter i en konsultpolicy eller motsvarande. 

 

Konsultanvändning förekommer i stor utsträckning inom avdelningen projekt 

och upphandling, men även på övriga avdelningar inom trafikförvaltningen. 

Revisionens fråga om vilken funktion inom organisationen som eventuellt har 

                                                      
8
 TF:s internrevision, rapport 2013-05-17 
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ansvaret för att utarbeta en sådan konsultstrategi har inte kunnat besvaras. HR-

funktionen inom förvaltningen har ett ansvar som begränsar sig till den fast 

anställda personalen och har enligt vad som framkommit i granskningen inte ett 

uttalat ansvar för att ta fram styrdokument för konsultanvändningen inom tra-

fiknämnden. Någon övergripande funktion som styr och samordnar konsultan-

vändningen i trafiknämnden finns inte utpekad. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen anser att TN bör ta fasta på internrevisionens rekommendation att 

fastställa en strategi för konsultanvändning. Revisionen menar att principer för 

anlitande av konsulter behöver utarbetas och sammanställas i någon form av 

regler och riktlinjer för konsultanvändningen. Det behövs såväl riktlinjer för 

när konsulter kan anlitas som när konsulter inte bör anlitas, då mer kostnadsef-

fektiva alternativ bör väljas. Det bör också finnas allmänna anvisningar med 

svar på frågor som vad ett konsultavtal ska innehålla, t.ex. hur prestationer och 

tidsförhållanden ska anges, hur resultatet ska levereras, klartidpunkter, leve-

ranskontroller, viten, slutrapportering, osv. Det bör också framgå hur samar-

betet med förvaltningens personal bör ske, t.ex. när det gäller informations-

överföring och utbildning. 

3.3 Behovsanalys och planering  

I samband med budgetbeslutet för 2012 fastställde fullmäktige en ny inve-

steringsstrategi för landstinget, som ersatte landstingets investeringspolicy från 

2003. Strategins första etapp beskriver investeringsprocessen, som delas upp i 

de fem faserna; behovsanalys, förstudie, program, genomförande och drift-

start/uppföljning. Genomförandefasen delas in i momenten projektering och 

genomförande.  

 

Konsultuppdrag i investeringsprojekt hanteras av avdelningen Projekt och 

Upphandling (PU) och startar i projekterings- och genomförandefasen av ett 

program/projekt. Uppdraget bygger på den programhandling/fördjupade för-

studie som utarbetats av avdelningen Strategisk Utveckling (SU) och som god-

känts av trafiknämnden enligt SLLs investeringsprocess. Trafikavdelningen 

(TA) rekvirerar huvudsakligen konsultstöd för olika reinvesteringsprojekt. 

Dessa uppdrag är vanligen av mindre omfattning budgetmässigt. Ärendet be-

reds därefter av PU:s ledningsgrupp som initierar arbetet med att ta fram en 

behovsanalys avseende konsultmedverkan. PU:s ledning utser först pro-

gram/projektledare och upphandlingsledare samt sponsor. Sponsorns uppgift är 

att ha ett övergripande beslutsansvar för programmet/projektet. Därefter ge-

nomförs en s.k. start-workshop tillsammans med representanter från andra av-

delningar där bland annat konsultbehovet analyseras. Det man vill uppnå form-

uleras i projektmål och olika aktiviteter sammanställs i en projektplan. I pro-

jektplanen ingår bl.a. kravspecifikation, bemanning och riskbedömning. För de 

definierade aktiviteterna görs olika uppdragsbeskrivningar. Vid framtagandet 

av kravspecifikationer och upphandlingsunderlag engagerar projektledaren 

konsulter för mängd- och kostnadsberäkningar.  

 

När Trafikavdelningen (TA) tar fram kravspecifikationer inför konsultupp-

handling till olika projekt och program, tar man hjälp av tekniska specialister 

som är en grupp på cirka 25 personer inom avdelningen som bl.a. har till upp-
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gift att bidra med kunskaper och erfarenheter när kravspecifikationer upprättas 

i samband med upphandlingsarbetet. 

 

Sektion upphandling inom PU arbetar med att förbättra interna rutiner för både 

projekt- och upphandlingsfrågorna (se 3.4). En projekthandbok har introduce-

rats under 2013 som stegvis kommer att utvecklas i takt med identifierade be-

hov. Syftet med handboken är att ge vägledning och styra upp projekt/program-

arbetet. Bland annat behöver rutinbeskrivningar för konsultanvändning förbätt-

ras (se 3.5). Handboken finns sedan en tid tillgänglig på intranätet. 

 

För att framför allt stötta den initiala fasen i ett projekt/program, har trafik-

förvaltningen nyligen anställt tre s.k. planeringsresurser för resurs-, projekt- 

och kvalitetsplanering. Dessa ska tillsammans med respektive projektledare 

upprätta projektorganisationen, planera och dimensionera resurser och ställa 

krav på konsulter samt medverka i uppföljningen av projekten/programmen. 

 

Program- och projektledarna har ett stort ansvar för genomförandet av de olika 

investeringarna. Programmen, som har omfattande budgetar och många gånger 

engagerar ett stort antal konsulter på heltid, är tämligen självständiga under 

långa perioder. Programledare som revisionen intervjuat, önskar en utökad 

dialog med ledningen för PU. Arbetet som programledare upplevs ibland som 

relativt avskilt från förvaltningens övriga aktiviteter. Programledare har i inter-

vjuerna också uttryckt att det borde vara möjligt att korrigera programbudgeten 

oftare än idag. Programmets ursprungliga budget är alltid behäftad med osä-

kerhet och utfallet kan avvika relativt mycket från vad som planerats. Gransk-

ningen visar att det inte finns några förvaltningsgemensamma rutiner för hur 

detta ska ske utan arbetssättet varierar mellan olika program. 

 

Revisionens bedömning 

Trafikförvaltningen har påbörjat ett arbete med att förbättra administrativa ru-

tiner och stärka den interna kontrollen inom projekt- och programverksam-

heten. En projekthandbok har tagits fram som revisionen anser kan bli ett bra 

stöd i projektarbetet. Projekthandboken behöver dock utvecklas. Till exempel 

behöver avsnitten om konsultanvändning kompletteras och bli utförligare be-

skrivna i handboken. (Se 3.5). 

 

Det är positivt att förvaltningen har satsat på att stötta de initiala faserna i ett 

projekt genom att tillsätta tre planeringsresurser. Enligt revisionen finns det 

också behov av att ge programledarna förstärkt stöd med t.ex. controllerfunk-

tioner under programmen/projektens genomförandefas. 

 

Revisionen anser vidare att förvaltningen bör förbättra uppföljningsrutinerna 

inom respektive program och projekt. Här bör det bland annat vara ett fokus på 

att kontroll och avstämning av konsultutnyttjandet kontinuerligt genomförs.  
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3.4 Följsamhet till upphandlingslagstiftningen 

 
3.4.1 Nytt upphandlingsförfarande 

Sedan den 1 januari 2013 tillämpar TN ett nytt ramavtal vid anskaffning av 

konsulter. Trafikförvaltningen har upphandlat en konsultmäklare, ZeroChaos 

(ZC), som ska administrera samtliga avrop av konsulttjänster. 

 

Syftet med upphandlingen är att effektivisera avropsprocessen och att förenkla 

administrationen samt att kunna följa upp konsultanvändningen och sänka kon-

sultkostnaderna. Konsultmäklaren upphandlar och tecknar ramavtal med olika 

konsulter. All fakturering och all avropsadministration sker också via konsult-

mäklaren. Efter en första utvärdering mot den kravprofil och uppdragsbeskriv-

ning som ligger till grund för avropet redovisar konsultmäklaren lämpliga (de 

som har uppfyllt ställda krav och som har efterfrågad kompetens) kandidater 

för en slutlig prövning av trafikförvaltningen. Därefter tecknar konsultmäklaren 

ett avropsavtal, vilket även kan ske elektroniskt. Ett krav vid avrop är att berörd 

konsult är anställd av det företag som tecknat ramavtalet. Trafikförvaltningen 

ersätter ZC med en viss procent av fakturerade belopp. 

 

Efter utfört arbete ska konsulterna lämna tidrapport och eventuellt bifoga dag-

bok samt lämna faktureringsuppgifter m.m. till ZC. Program/projektledarna har 

möjlighet att direkt via ett IT-baserat stödsystem (administrerat av ZC) gå in 

och kontrollera och godkänna tidrapporteringen. Det finns också möjlighet för 

respektive program-/projektledare att kontrollattestera tidrapporter i samband 

med den vanliga fakturahanteringen.  

 

Vid starten årsskiftet 2012-13 gick 300 konsulter över till att teckna avtal med 

ZC. I ZC:s system finns f.n. ca 630 konsultföretag med aktiva avtal. Alla debi-

terar dock inte varje månad. Parallellt med avtalen med ZC finns f.n. därutöver 

ett antal konsulter som är engagerade i programmen spårväg city och tvärbana 

Solna) som inte anslutit sig till ZC. För dessa finns tre ramavtal, som upprätta-

des åren 2006, 2007 och 2011 efter upphandling i konkurrens. De kommer att 

avlutas under det kommande året, varefter alla avtal för de två programmen 

kommer att gå genom ZC. I övrigt förekommer det ytterligare ett antal gällande 

avtal som ännu inte har införlivats i den nya upphandlingsrutinen. Förvaltning-

en planerar att samtliga konsultengagemang ska vara inkluderade inom ramen 

för avtalet med ZC under 2014. 

 

Fördelar med att anlita en konsultmäklare är, enligt trafikförvaltningen, att 

marknaden utnyttjas bättre än vid tidigare avrop från traditionella ramavtal 

vilket troligen leder till ökad konkurrens med bättre priser och fler lämpliga 

kandidater som resultat. De ökade möjligheterna till planering och uppföljning 

av konsultanvändningen förväntas också ge en bättre kostnadskontroll.  
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3.4.2 Konkurrensverkets prövning av SL:s upphandling av konsult-
mäklare 

Efter ett flertal klagomål har Konkurrensverket granskat om SL:s
9
 upphandling 

av konsultmäklare är förenlig med LUF
10

. De klagande anförde att SL kringgått 

upphandlingslagstiftningen genom att istället för att upphandla konsulter, som 

de menat vara det verkliga behovet, istället upphandlat en mäklartjänst som 

tillhandahåller konsulter. 

 

Konkurrensverket anser i sitt slutliga utlåtande
11

 att upphandlingen inte står i 

strid med de grundläggande principerna och reglerna i upphandlingslagstift-

ningen. 
 

Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att TN:s nya upphandlingsförfarande via en konsultmäk-

lare kan bidra till enklare administration, lägre konsultkostnader och bättre 

uppföljningsmöjligheter. Revisionen avser att återkomma med en granskning 

av upphandlingsförfarandet under 2015. 

3.5 Uppföljning av konsultanvändningen 

Inom trafikförvaltningen tillämpas inte någon enhetlig modell för uppföljning 

av de olika programmen/projekten. Det innebär att varje program-/projekt-

ledares behov av uppföljning samt dennes förmåga att skaffa sig ändamålsen-

liga rutiner, styrt vad som följts upp och vilket dokumenterat underlag som 

tagits fram. Även de möjligheter som funnits för att få stöd har påverkat vilken 

uppföljning som gjorts. På avdelningen verksamhetsstyrning och ekonomi 

(VE) finns tre controllers som har till uppgift att följa och stötta de olika pro-

jekten/programmen. Dessa controllers har dock inte haft möjlighet att betjäna 

alla program/projekt varför flera har behövt anlita controller på konsultbasis. 

 

Avdelningarna VE och PU har haft olika uppföljningsuppgifter. På VE görs 

huvudsakligen uppföljning av investeringsutfall. Utförd verksamhet rapporteras 

i månadsrapporter från programmen. Den ekonomiska redovisningen sker i 

systemet Agresso. Detta system är dock inte anpassat för uppföljning av kost-

nadseffektivitet i program-/projektverksamhet m.m. Inom förvaltningen ge-

nomförs därför f.n. ett arbete för att förbättra olika ekonomirapporter då också 

nyckeltal ska utvecklas.  

 

På PU har man under det senaste året arbetat med att ta fram en projekthandbok 

som stöd för trafikförvaltningens projektverksamhet. Vad gäller specifik upp-

följningsrapportering för konsulter pågår ett arbete att tillsammans med kon-

sultmäklaren ZC ta fram ett lämpligt rapportpaket byggt på uppgifter om bl.a. 

konsulttimmar, pris och fakturering. Dessa rapporteringsrutiner ska vara i drift 

2014. 

 

Projekt- och programledarna har följt upp utfört arbete samt kostnader på en 

sådan budgetmässigt aggregerad nivå att det knappast varit möjligt att bedöma 

                                                      
9
 AB SL är avtalspart i de konsultavtal som är gällande.  

10
 Lagen (2007: 1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF). 
11

 KKV, beslut 2013-06-26, dnr 155/2013 
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huruvida det varit kostnadseffektivt. En sådan bedömning har istället ofta fått 

grundas på projekt/programledarens egna erfarenheter. 

 

I programmet spårväg city har programledaren på eget initiativ använt sig av 

s.k. Earned Value Analysis där man ställt budget mot planerat respektive utfört 

arbete och jämfört med faktisk kostnad. Metoden ger möjlighet att planera och 

styra ett projekts/programs genomförande, men också att göra vissa analyser av 

kostnadseffektivitet.  

 

I programmet tvärbana Solna har uppföljning och rapportering till trafik-

förvaltningens ledning, främst genomförts på total budgetnivå för hela pro-

grammet. En mer systematisk ekonomisk uppföljning av projektets olika delar 

har genomförts men inte rapporterats vidare till förvaltningsledningen. 

 

Revisionens bedömning 

Trots att trafikförvaltningens årliga kostnader för TF konsulter är i storleksord-

ningen 800 mnkr har efterfrågan på hur och till vilken kostnad olika konsulter 

används inom trafiknämnden, varit relativt begränsad. De olika program- och 

projektorganisationerna har historiskt haft en relativt självständig roll, och tra-

fikförvaltningens styrning har i första hand varit inriktad mot programmens/-

projektens budgethållning. Förvaltningen har heller inte följt upp med mer 

systematiska analyser och mätningar av kostnadseffektiviteten i konsult-

användningen. 

 

Den framtida tillgången på underlag från konsultmäklaren ZC kommer enligt 

vad revisionen kan bedöma, ge större möjligheter att mäta och följa upp kon-

sultanvändningen. Förvaltningen arbetar på att kunna ta fram lämpliga rappor-

ter. Revisionen anser att förvaltningen i samband med detta även bör utveckla 

lämpliga metoder för att mäta och följa upp kostnadseffektiviteten avseende 

konsultanvändningen. Det behövs också en samlad ansats av hur uppföljningen 

av program och projekt ska genomföras i sin helhet. I sammanhanget bör också 

övervägas hur rapportering för program/projekt ska genomföras till TN. 

 

Tre av förvaltningens controllers från avdelningen VE har varit avdelade för 

program- och projektverksamheten inom PU. Enligt revisionen behöver kon-

troll och uppföljning ses över och troligen förstärkas även för övrig konsult-

användning.  

3.6 Intern kontroll 

För att bedöma trafikförvaltningens interna kontrollrutiner i samband med kon-

sultengagemang, har revisionen substansgranskat konsultfakturor för de två 

programmen tvärbana Solna och spårväg city. Utöver syftet att granska hur 

internkontrollrutiner har tillämpats i samband med att konsulter engagerats har 

syftet varit att bedöma om den interna kontrollen har stärkts sedan revisionens 

granskning 2012 avseende risker för oegentligheter12. Granskningen har också 

utgjort underlag för revisionskontorets övergripande bedömning avseende följ-

samheten mot LUF vid upphandling av konsulttjänster (se 3.4). 

 

                                                      
12

 RK 201112-0098 
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I granskningen har ett större stickprov13 tagits för 28 månader under perioden 

2011-01-01--2013-06-11 avseende konsultfakturor för tvärbana Solna och 

spårväg city. Granskningen har därefter inriktats på att kontrollera hur förvalt-

ningen tillämpat konterings- och attestregler och att gällande avtal använts. 

Vidare har analyserats om förvaltningen kontrollerat att utförda tjänster är ut-

förda. I granskningen har också ingått att klargöra hur resultatet av de olika 

konsultinsatserna utvärderats och följts upp.  

 

Av granskningen framgår följande avseende internkontrollrutiner inom tvär-

bana Solna och spårväg city.
14

 

 

Ett relativt stort antal fakturor till betydande belopp (33 fakturor uppgående till 

sammanlagt 11 497 tkr), har för trafikförvaltningens räkning kontrollattesterats 

av konsult som är anställd av den fakturerande leverantören. I vissa fall (11 

fakturor) har kontrollattestantens egen arbetstid legat till grund för det fakture-

rade beloppet. Vidare ska enligt vedertagna regler för internkontroll, tidrappor-

ter för medverkande konsulter alltid bifogas fakturan. Granskningen visar att 

det saknas tidrapporter för de båda programmen för 68 fakturor till ett samman-

lagt värde av 27 761 tkr. Enligt uppgift från förvaltningen har en komplettering 

av tidrapporter erhållits från leverantören för merparten av dessa fakturor 

(23 960 tkr). Dessa har dock inte kunnat verifieras i samband med granskning-

en. På två fakturor saknas underlag från underleverantörs fakturering uppgå-

ende till sammanlagt 1 840 tkr.  

 

Revisionen har också granskat om fakturerade timpriser för olika konsulter 

överensstämt med respektive konsultavtal. För flertalet av de granskade faktu-

rorna har en avstämning kunnat göras mot avrop och ramavtal som upphandlats 

enligt regelverket i LUF. Fakturerade timarvoden för sju konsulter uppgående 

till sammanlagt 2 208 tkr inom programmet spårväg Solna, har dock inte kun-

nat stämmas av mot underliggande avtal. Enligt trafikförvaltningen har svårig-

heterna att återfinna avtalen berott på att personal slutat. Viss oreda i avtalsre-

gister har enligt förvaltningen också förorsakat att aktuella avtal inte har kunnat 

tas fram i samband med granskningen. 

 

Vidare noteras att genomförda avrop mot ramavtal till stora delar har gjorts på 

löpande räkning utifrån det fastställda timpriset i avtalet och för en bestämd 

tidsperiod. Det har alltså inte funnits några budgettak för respektive leverantör i 

avropen av konsulttjänster i de granskade programmen. Förvaltningens kost-

nadsuppföljning har vanligen genomförts utifrån den fastställda totalbudgeten 

på programnivå och inte för respektive leverantör inom programmet.  

 

I granskningen har kontrollerats om fakturerade utgifter är rörelsegilla15 och att 

de har bokförts på rätt program. Granskningen visar att bokförda utgifter i hu-

vudsak är rörelsegilla och kan aktiveras. Dock har i stickprovet noterats att 

utgifter uppgående till sammanlagt 2 387 tkr, bokförts på andra program.  

 

Granskningen har visat att det i programmet spårväg Solna har uppkommit en 

sammanblandning av roller. Samma person har varit ansvarig programledare 

                                                      
13

 450 konsultfakturor från 10 leverantörer. Under perioden uppgick det totala antalet fakturor för de 
båda programmen till ca 5000. 
14

 Redovisade uppgifter gäller sammantaget för de båda programmen spårväg city och tvärbana 
Solna om inte annat framgår av texten. 
15

 Kostnader som uppkommit i verksamheten 
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med uppgift att styra och kontrollera för trafiknämndens räkning samtidigt som 

denne har varit fakturerande konsult i programmet. Enligt förvaltningen har 

detta förfarande tidigare varit relativt vanligt inom organisationen. Sedan cirka 

ett år har dock ett principbeslut tagits som innebär att programledare ska vara 

anställda av trafikförvaltningen, så att programledarrollen i fortsättningen in-

ordnas i linjeorganisationen för att säkerställa styrningen av trafiknämndens 

fastställda mål, riktlinjer och rutiner. 

 

Ett av syftena med denna del av granskningen har varit att översiktligt bedöma 

om den interna kontrollen med avseende på risker för oegentligheter har stärkts 

sedan revisionens granskning 2012. Av revisionens rekommendationer fram-

gick bl.a. att TN borde utveckla riskanalysen och identifiera områden där oe-

gentligheter kan förekomma. Vidare påtalades vikten av att säkerställa en säker 

fakturahantering med stickprovskontroller av attestförfarandet.  

 

Revisionens bedömning 

När rollerna sammanblandas, t.ex. när beställar- och utförarfunktionerna är 

desamma sätts grundfunktionerna för en tillräcklig intern kontroll ur spel. Den 

kontrollerande och den kontrollerade får aldrig vara en och samma person oav-

sett om det är externa eller enbart interna parter inblandade. Den kontrollerande 

får t.ex. inte attestera sina egna arbetstider. Den kontrollerande i egenskap av 

beställare måste också ha ett eget intresse av att beställarens rätt blir tillgodo-

sedd. Beställaren får således inte samtidigt vara företrädare för utförarens in-

tressen.  

 

När det gäller tvärbana Solna har den interna kontrollen varit otillräcklig då 

programledaren haft rollen att vara både kontrollant och kontrollerad, både 

beställare och utförare. 

 

Medvetenheten om vikten av intern kontroll har generellt varit stor hos flera av 

de programledare som revisionen intervjuat. I brist på fungerande rutiner har de 

lagt stort ansvar på sig själva att med informella metoder och åtgärder kompen-

sera för brister i rutiner och regelverk.  

 

Granskningen har visat att det inom trafiknämnden förekommer ett antal brister 

kopplat till fakturahanteringen bokförda på programmen tvärbana Solna och 

spårväg city. Bedömningen är att den interna kontrollen, i likhet med revision-

ens tidigare uttalanden i olika revisionsrapporter, avsevärt måste förbättras. I 

det urval som granskats har inga oegentligheter upptäckts. Detta innebär emel-

lertid inte någon garanti för att oegentligheter inte skulle kunna förekomma. 

Ansvaret för den interna kontrollen som innefattar att förebygga, upptäcka och 

åtgärda oegentligheter ligger alltid på den aktuella verksamheten. Revisionens 

roll är att granska om den interna kontrollen är tillräcklig. Slutsatsen är att an-

svaret för den interna kontrollen av konsultanvändningen måste bli tydligare i 

alla dess led inom trafikförvaltningen.  

3.7 Förlust av kompetens 

Förlust av kompetens i den egna organisationen till följd av att konsulter an-

litas, kan dels ske genom att för den egna organisationen värdefull kunskap och 

erfarenheter inte överförs från konsulter till anställda, dels genom att anställda 

finner för gott att sluta sina anställningar och istället själva ta uppdrag som 

konsulter.  
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De konsulter som anlitas inom trafikförvaltningen är antingen av specialist- 

eller resurskaraktär. Generellt kan sägas att det finns sådant som konsulter gör 

där kompetensen inte är lämplig att byggas upp hos den egna personalen. I 

vissa fall uppstår dock förlust av kompetens. Det kan t.ex. gälla när en konsult 

med arbetsuppgifter närliggande dem som utförs av den fast anställda persona-

len, tillägnat sig värdefulla kunskaper som sedan inte överförs till personalen. 

Det kan finnas många skäl till detta, t.ex. att TF:s beställare inte har avsatt tid 

eller att konsulten inte har incitament och möjlighet till detta i sitt uppdrag. 

 

Trafikförvaltningen har tidigare noterat ett visst kompetenstapp genom att fast 

anställd personal har sagt upp sig och sedan övergått till att bli konsulter med 

samma arbetsuppgifter. Så kallade karantänsregler har enligt förvaltningen 

funnits sedan 2003 och uppgick då till sex månader. En skärpning genomfördes 

2010, då karantänstiden höjdes till tolv månader. Eventuella undantag från 

regeln ska beslutas av förvaltningschefen. Enligt uppgift har ett fåtal sådana 

undantag gjorts det senaste året. 

 

Trafikförvaltningen har, genom sitt beslut att inte anlita konsulter som varit 

anställda i bolaget under de senaste tolv månaderna, redan påbörjat åtgärder för 

att motverka förlust av kompetens. På detta sätt förhindras att anställda slutar 

sin anställning för att direkt börja som konsulter på samma arbetsplats. När det 

gäller överföring av kunskaper från konsulter till de anställda så är det en del av 

affärsidén för specialistkonsulter att saluföra och utnyttja kunskaper och erfa-

renheter, som kanske endast ett fåtal innehar. Det är därför en förhandlings- 

och avtalsfråga vad och hur en konsult ”lämnar av”. 

 

Revisionens bedömning 

Trafikförvaltningen behöver utveckla styrdokument som specificerar vad för-

valtningen anser önskvärt och vad som eventuellt ska utgöra krav när konsulter 

anlitas och när de slutar sina uppdrag. 

 



 

 

Kort om rapporten 
Trafiknämnden anlitar konsulter för i storleksordningen 
800 mnkr årligen. Styrningen har hittills varit svag och 

uppföljningen av hur och till vilken kostnad olika kon-
sulter använts har varit relativt begränsad. Trafikför-

valtningen har påbörjat ett intern kontrollarbete med 
att se över administrativa rutiner inom projekt- och 

programverksamheten. Enligt revisionen behöver rikt-
linjer och regler tas fram med principer för anlitande av 
konsulter. En mer systematiska uppföljning med ana-

lyser och mätningar av kostnadseffektiviteten avseende 
nyttjandet av konsulter behöver också byggas upp. 


