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Granskning av direktupphandlingsprocessen 
hos Statens fastighetsverk 

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens fastighetsverk (SFV) granskat 

direktupphandlingsprocessen. 

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa styrelsens uppmärksamhet 

på i denna revisionsrapport. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-02-16  med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Direktupphandlingsprocessen 

Riksrevisionen har anlitat Ernst & Young AB som biträde för revision av processen för 

direktupphandling samt regelefterlevnaden hos Statens fastighetsverk. Ernst & Young AB har 

avrapporterat granskningen till Riksrevisionen. Denna avrapportering återfinns som bilaga till 

denna rapport.  

Sammanfattning 

SFV lyder som statlig myndighet under lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Regelöverträdelser mot denna lag kan orsaka skadeståndsanspråk men även orsaka 

förtroendeskada för SFV.  

Granskningen har visat att det finns brister i direktupphandlingsprocessen. SFV har inte utformat 

rutiner för uppföljning och kontroll av att regelverket för direktupphandling följs. Granskningen 

har också visat att det finns brister i dokumentationen avseende direktupphandlingar över 

beloppsgränser samt att samordning mellan SFV:s fastighetsområden och enheter saknas.  

Riksrevisionen har tidigare muntligt avrapporterat att SFV behöver stärka sina rutiner och följa 

upp att regelverket efterlevs.  

Enligt SFV kommer utbildning inom upphandling att genomföras under november 2012.  SFV 

bedömer även att e-handelssystemet som kommer införas under 2013 kommer att underlätta 

uppföljning. 
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Statens fastighetsverk att utveckla de interna riktlinjerna och 

införa rutiner för uppföljning och kontroll avseende direktupphandlingar. Detta för att kunna 

tillförsäkra sig om att LOU efterlevs.  

Riksrevisionen rekommenderar vidare att SFV gör en genomgång avseende vilken omfattning 

brister förekommer i myndighetens direktupphandlingar, utöver de som framkommit i vår 

granskning. Därefter rekommenderar vi SFV att ta ställning till om de bör upplysa om bristerna i 

årsredovisningen.   

 

Ansvarig revisor Charlotte Ehrengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Stefan 

Gustavsson har varit föredragande. 

 

 

 

Charlotte  Ehrengren   Stefan Gustavsson 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Socialdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 
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