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1. Sammanfattning 

1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 

- Har kommunen en ändamålsenlig organisation för arbetet med inköp och 

upphandlingar? I vilken omfattning används upphandlingsfunktionen på 

kommunledningskontoret? 

Det har under granskningen uppgivits att kommunen inte har en ändamålsenlig organisation för 

arbetet med inköp och upphandlingar. Tjänsten som upphandlare har varit vakant under längre 

tid, varmed erforderliga resurser inte funnits. Det har under granskningen även förts fram att 

behovet är större än den heltidstjänst som rekryterats (och som tillträder i februari) samt att 

ytterligare resurser kan behövas och/eller ökad administrativ hjälp i upphandlingsarbetet. Vissa 

verksamheter har även fört fram att de önskar mer stöd i upphandlingsprocessen. Under rådande 

omständigheter kan vi inte bedöma om ordinarie upphandlingsfunktion är ändamålsenlig. Vi 

rekommenderar därför kommunstyrelsen att följa upp verksamheten, när den fulltaliga 

konstellationen implementerats.  

Upphandlingsfunktionen används i den utsträckning som anges i tillämpningsanvisningarna till 

riktlinjer för upphandling och inköp. Vi rekommenderar dock en ökad frekvens av möten med 

inköpsrådet. Hittills under år 2013 har endast ett möte skett. Inom upphandlingsområdet sker 

ständiga förändringar, varmed systematisk utbildning samt information är viktig.    

- Hur hanteras upphandlingar i storleksordningen 300 000 kr – 1 mnkr? Har man fullgod 

dokumentation av företagna upphandlingar? 

Vid granskning av sju genomförda upphandlingar har vi funnit att det förekommer att 

anskaffningsbeslut saknats, att val av leverantör inte fattats i enlighet med delegation och att 

handlingar inte registrerats i akt (t.ex. öppningsprotokoll samt avtal). Vi anser att rutiner för 

hantering av handlingar i upphandlingsärenden bör förbättras. Det finns upprättade 

dokumenthanteringsplaner samt en handledning för hantering av ärenden och dokument. Vi 

rekommenderar att dessa förtydligas vad gäller hantering av handlingar i upphandlingsärenden 

samt ansvarsfördelning (se avsnitt 3.1 om dokumentation). Rutiner bör utformas mellan 

upphandlingsfunktionen och kanslienheten gällande ärendehantering. Detta arbete har påbörjats. 

Det är dessutom viktigt att eventuella kontakter med leverantörer, såsom ”frågor och svar”, läggs 

till handlingarna.  

Laholmshem AB 

Vi anser det positivt att styrelsen följer upp aktuella upphandlingar vid varje sammanträde. 

Laholmshem AB har dock inte en beslutad arkivbeskrivning eller arkivförteckning. Enligt det av 

fullmäktige antagna arkivreglementet ska samtliga myndigheter ha detta (vilket även anges i 

arkivlagen). Styrelsen har beslutat om en dokumenthanteringsplan. Denna berör dock inte 

upphandlingsärenden. Vi rekommenderar styrelsen att åtgärda detta.  
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Vi finner det bristande att bolaget inte registrerat handlingarna i det upphandlingsärende som 

stickprovet avsåg. Presidiets val av leverantör i upphandlingen har inte protokollförts. Det är 

viktigt att beslut fattas av den eller de som styrelsens gett detta mandat samt att beslutet 

dokumenteras. Vi uppfattar även viss otydlighet i styrdokumenten avseende beloppsgränser för 

VD:s beslutanderätt.   

- Vilka uppföljningar görs av det som köps in? 

Kommunstyrelsen har beslutat om interna kontroller år 2012 och 2013. För upphandling har en 

kontroll avsett eventuella avsteg från tecknade ramavtal. År 2012 har den dock inte genomförts. 

Vi rekommenderar upphandlingsfunktionen att genomföra kontroller avseende 

ramavtalsefterlevnad, förekomst av direktupphandling samt enhetlig dokumentation i akter. 

Detsamma rekommenderas Laholmshem AB.  

I brist på tid (med anledning av vakant tjänst som upphandlare), sker inte systematiska 

uppföljningar av det som köps in. I vissa av de avtal som ingått i stickprovet anges att uppföljning 

ska ske årligen och att möten med leverantör ska sammankallas av kommunen. Vi 

rekommenderar att uppföljningsmöten sker, där såväl leverantörer som beställande verksamhet 

medverkar.  

1.2 Rekommendationer 

- Uppdatera dokumenthanteringsplaner och ta fram enhetliga rutiner för 

dokumenthantering av upphandlingsärenden, 

- Laholmshem AB beslutar om en arkivbeskrivning och arkivförteckning samt 

uppdaterar dokumenthanteringspolicyn vad gäller upphandlingsärenden,  

- Laholmshem AB inför rutiner för att registrera handlingar i upphandlingsärenden, 

förtydligande av beloppsgränser för VD:s beslutanderätt samt rutiner för att 

protokollföra val av leverantör, 

- Följa upp upphandlingsfunktionens organisation när den fulltaliga konstellationen 

implementerats, 

- Interna kontroller genomförs inom upphandlingsområdet, 

- Införa rutiner för avtalsuppföljning. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av hur kommunen följer 

lagen om offentlig upphandling. Kommunen har vid inköp att följa lagen om offentlig 

upphandling (LOU) samt de av fullmäktige (2011) antagna riktlinjer för upphandling. 

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.  

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med revisionsprojektet är att erhålla svar på nedan angivna frågor; 

- Har kommunen en ändamålsenlig organisation för arbetet med inköp och 

upphandlingar? 

- I vilken omfattning används upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret? 

- Hur hanteras upphandlingar i storleksordningen 300 000 kr – 1 mnkr? 

- Har man fullgod dokumentation av företagna upphandlingar? 

- Vilka uppföljningar görs av det som köps in? 

2.3 Revisionskriterier 

 Lagen om offentlig upphandling,  

 Fullmäktige antagna riktlinjer för upphandling, 

 Interna regelverk och policys. 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen och Laholmshem AB.   

2.5 Metod 

Granskningen har skett genom dokumentstudier, intervjuer och stickprov.  
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Dokumentstudierna har exempelvis avsett de av fullmäktige antagna riktlinjerna för upphandling, 

kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning, relevanta protokoll från 

kommunstyrelsen, handlingar hänförbara till Laholmshem AB samt andra, för granskningen, 

relevanta dokument och riktlinjer. Intervjuer har skett med upphandlare, enhetschef 

verksamhetsekonomienheten, verksamhetschef för teknik- och servicekontoret, VD samt 

upphandlare i Laholmshem AB.  

Vi har genomfört sju stickprov, i storleksordningen 300 000 kr till 1 miljon kr, för att verifiera att 

rutinerna efterlevs. Upphandlingarna har genomförts under år 2013 eller 2012. En upphandling 

har genomförts av Laholmshem AB. Därutöver har barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt servicenämnden genomfört återstående upphandlingar. Följande 

kontrollområden har ingått i stickprovet; dokumenthantering, beslut om upphandling, 

förfrågningsunderlag, avtal, diarie och arkivering samt uppföljning. Revisorerna valde att 

Mellbystrandsskolans byggprojekt skulle ingå i granskningen. Det beräknade kontraktsvärdet i 

denna upphandling överstiger dock de 1 000 000 kr som anges i en av revisionsfrågorna. 

Därutöver var revisorerna intresserade av att se närmare på hanteringen av upphandlingar gjorda 

inom olika nämnder. Samtliga nämnder hade inte genomfört upphandlingar inom angivna 

gränssnitt. Upphandling av klimatanpassningsplan har dock inkluderats för viss spridning.  

Rapporten har saklighetsgranskats av upphandlare, enhetschef verksamhetsekonomienheten, VD 

samt upphandlare i Laholmshem AB. 

Granskningen har utförts av Kristian Gunnarsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor och Lina 

Olsson, Revisor med Lars Jönsson som kvalitetssäkrare.  

3. Lagen om offentlig upphandling 

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter, som till exempel statliga 

myndigheter, kommuner och landsting, på bästa sätt ska använda de offentliga medel som 

finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad 

för att göra bra affärer. Värdet av upphandlingen i Sverige uppskattas till ca 500 miljarder kronor 

per år. 

De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter. 

Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och 

landsting, vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag) och 

sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda 

organ. Även kommunala och statliga aktiebolag omfattas av begreppet upphandlande myndighet. 

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. Med 

ramavtal menas ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 

flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod. 

Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av tjänst, avgör 

vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen. Är det fråga om en 

upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska bestämmelserna i 15 kap. LOU 
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tillämpas. Tjänster delas in i A- och B-tjänster. Upphandling av en B-tjänst ska genomföras enligt 

15 kap. LOU, oavsett kontraktets värde. 

Vad gäller upphandling av varor, A-tjänster och byggentreprenader uppgår gränsen för 

direktupphandling år 2013 till högst 284 631 kronor, motsvarande 15 % av tröskelvärdet för varor 

och tjänster. Tröskelvärdet för varor och A-tjänster uppgår år 2013 till 1,2 miljoner kr för statliga 

myndigheter och ca 1,9 miljoner för övriga upphandlande myndigheter. Vid upphandling av 

byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till ca 47 miljoner kronor. Beroende på beloppsgräns kan 

olika förfaranden väljas för upphandling. Bilden nedan illustrerar detta. 

 

3.1 Dokumentation 

En upphandlande myndighet ska dokumentera skälen för sina beslut och vad som i övrigt 

förekommit av betydelse vid upphandlingsförfarandet. Dokument som bör bevaras är exempelvis 

annons, förfrågningsunderlag, sändlista, öppningsprotokoll, anbudsansökningar, anbud, 

tjänsteanteckningar avseende kontakter med leverantörer (t.ex. förhandlingsprotokoll), 

utvärderingsprotokoll och handlingar som utvisar motiven för val av anbudsgivare och leverantör 

respektive skälen för förkastande av anbudsansökningar och anbud. När en upphandling har 

avslutats ska de upphandlande myndigheter som omfattas av arkivlagen iaktta kraven i denna lag. 

Övriga myndigheter ska på ett betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med 

tillhörande handlingar såsom beskrivningar, modeller och ritningar. Handlingarna ska bevaras 

minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades. 
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3.2 Annonsering 

All upphandling, utom direktupphandling, ska annonseras. Skyldigheten att annonsera innebär att 

en annons ska publiceras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Ett alternativ vid 

förenklat förfarande är en annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens. Vid 

upphandling över tröskelvärdet ska annonsering ske enligt vissa fastställda standardformulär. 

4. Styrdokument 

4.1 Riktlinjer för upphandling 

Kommunens riktlinjer för upphandling är antagna av fullmäktige 2011-11-22. Där anges att 

kommunens upphandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och förekommande 

riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader 

upphandlas med rätt kvalitet till lägsta kostnad. I all upphandling ska kommunens storlek som 

köpare utnyttjas i största möjliga utsträckning med beaktande av koncernnyttan för kommunen 

som helhet. 

Kommunfullmäktige;  

- Beslutar om riktlinjer för upphandling och fastställer mål och hänsyn som ska tas vid 

kommunens upphandlingar. 

Kommunstyrelsen; 

- Beslutar om tillämpningsanvisningar till riktlinjerna 

- Delegerar beslutanderätt för samordnade upphandlingar 

- Ska enligt KS reglemente av den 25 november 2010, § 1801. 3 § ”svara för kommunens 

centrala inköpsverksamhet och därvid verka för att det finns ramavtal eller andra 

gemensamma avtal som effektiviserar kommunens upphandlingar och i övrigt se till att 

inköpsverksamheten utvecklas, samordnas, följs upp och kvalitetssäkras i syfte att 

åstadkomma besparingar för kommunen.” 

Övriga nämnder; 

- Svarar för och initierar upphandlingar som rör den enskilda nämndens verksamhet. 

Vidare anges att för det fall ramavtal saknas får direktupphandling användas om kontraktsvärdet 

är lågt eller om det föreligger synnerliga skäl. Beloppsgränsen under vilken direktupphandling är 

tillåten är 15 % av tröskelvärdet för varor och tjänster.  

Kommunstyrelsen har, 2011-11-08, även beslutat om tillämpningsanvisningar till reglementet.  
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4.2 Arkivreglemente 

Fullmäktige har antagit rubricerat 2005-06-22. I arkivreglementet anges att varje myndighet ska 

redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur 

arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar 

som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska 

fortlöpande revideras. Varje myndighet ska även upprätta en dokumenthanteringsplan.   

Vidare specificeras att handlingar som ska bevaras, ska framställas med material och metoder 

som garanterar informationens beständighet. Vid användning av elektroniska databärare ska 

myndigheten samråda med arkivmyndigheten om val av medium för att säkerställa att 

information kan bevaras eller att information kan gallras medvetet. Arkivhandlingar ska alltid 

förvaras under betryggande former. 

5. Iakttagelser 

5.1 Organisation för inköp och upphandling  

Det har under granskningen framkommit att kommunen under en längre tid haft en vakant tjänst 

som upphandlare. Innan år 2011 arbetade en halvtidstjänst med upphandling. År 2011 beslutades 

att utöka upphandlingsfunktionen med en heltidstjänst. I september år 2012 slutade den 

heltidstjänst till upphandlare, som rekryterats. Därefter tillträdde en ny upphandlare, som dock 

lämnade positionen innan sommaren år 2013. Rekrytering har pågått och tjänsten kommer 

tillträdas i början av februari år 2014. Under rekryteringsprocessen har kommunen endast haft en 

upphandlare som arbetat med området, motsvarande en halvtidstjänst.  

Det har under granskningen uppgivits att organisation och ansvarsfördelning är tydlig. I 

kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling framgår 

upphandlingsfunktionens roll och dess ansvarsområden. Se bilaga 1, för utdrag. Vad gäller 

utmaningsrätten finns specifika regler i kommunens konkurrensprogram. Bolagen sköter sina 

upphandlingar, förutom de som samordnas med kommunens förvaltning.   

Samtliga delar som avser upphandlingsfunktionen, enligt tillämpningsanvisningar, uppges 

genomföras. Vi noterar att endast ett möte skett med inköpsrådet
1
 hittills år 2013.  

Vad gäller Laholmshem AB skriver bolaget förfrågningsunderlag med kravspecifikation och 

anbudsprövning. Kommunens centrala upphandlare sköter den vidare hanteringen genom annons, 

utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut. Vid större bygg- och gatuprojektsupphandlingar gör 

tekniska konsulter förfrågningsunderlaget. Upphandlaren är då delaktig i processen på samma sätt 

som när Laholmshem AB genomför en upphandling, dvs. genom hantering av annons, 

utvärdering och tilldelningsbeslut.  

                                                      
1 Enligt tillämpningsanvisningar ansvarar respektive verksamhetsrepresentant i inköpsrådet för att sprida information 

om upphandling i sin organisation samt att lyfta frågor avseende behov av upphandlingar, information, 

utbildning mm. vid inköpsråden.  
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Det har under granskningen uppgivits att vissa verksamheter önskar mer stöd i 

upphandlingsprocessen samt en större trygghet vad gäller hantering. En upphandlare till halvtid 

medför en risk och sårbarhet vid eventuell frånvaro samt övrig hantering. Vissa verksamheter 

oroar sig för kvalitet samt huruvida kapaciteten räcker till. Det har under granskningen dessutom 

uppgivits att arbetet innehåller omfattande administration, till vilken assistenthjälp skulle 

underlätta.  

5.2 Stickprovsgranskning av sju upphandlingar 

I den granskning som genomförts har vi funnit att det i en upphandling saknades 

anskaffningsbeslut. Därutöver har vi funnit att val av leverantör inte fattats i enlighet med 

delegation i vissa upphandlingar och att handlingar inte registrerats (t.ex. anskaffningsbeslut, 

öppningsprotokoll samt avtal). Avsaknaden av dessa är dock inte en genomgående trend, utan ett 

eller flera har påträffats i vissa upphandlingar. För en detaljerad förteckning, se bilaga 2.  

Upphandlingsärenden är (inledningsvis) sekretessbelagda och diarieförs därmed alltid. I Laholms 

kommun har respektive styrelse och nämnd en dokumenthanteringsplan. Det varierar dock i 

vilken utsträckning som riktlinjer avseende handlingar i upphandlingsärenden anges i dessa.
2
  

Vid förfrågan om de handlingar som inte var diarieförda, kunde dessa handlingar sedermera 

skickas. De fanns således tillgängliga, men hade inte diarieförts. Kommunledningskontoret har 

tagit fram en handledning för hantering av ärenden och dokument i Diabas för handläggare och 

registratorer. Dessa upprättades år 2006 och beskriver handläggning av anbud, sekretess i 

anbudshandlingar samt; 

”När beslut om anbudet är fattat och avtal underskrivet ska anbuden, (öppnings-) protokollet, 

beslut, avtal samt svarsmeddelande till anbudsgivarna överlämnas till registrator för diarieföring.” 

Upphandlare och handläggare uppges skicka handlingar till kanslienheten, varav vissa 

elektroniska och andra fysiska, vilka kanslienheten diarieför. Ett möte har skett mellan 

upphandlingsenheten och kanslienheten för att utforma en mer ingående gemensam rutin samt 

möjligheter till IT-stöd.  

Ett ramavtals löptid får vara maximalt fyra år (inkl. options- och förlängningsklausuler) om det 

inte finns särskilda skäl. Vi noterade vid genomgången att ett ramavtal överstiger denna gräns 

(dock med två månader).  

Det finns en mall för beställning av upphandling. Implementering för verksamheten att använda 

denna mall pågår. Mallen upprättades under sommaren år 2013 och har således inte använts i de 

upphandlingar som stickprovet omfattat.  

 

                                                      
2I kommunstyrelsens samt miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplaner ges inte riktlinjer för hantering av 

handlingar i upphandlingsärenden. I servicenämndens dokumenthanteringsplan anges att förfrågningsunderlag, 

anbudsöppningsprotokoll, antagna anbud, ej antagna anbud, utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut och avtal 

ska diarieföras. Motsvarande anges i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan, med tillägget att 

beslut om upphandling och kravspecifikation även ska diarieföras.   



© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  

 

Laholms kommun 

Granskning av upphandling 

2013-12-18 

 

 

9 

Laholmshem AB 

Bolaget har en arkivbeskrivning och arkivförteckning, som är under utarbetande. En 

dokumenthanteringsplan har dock antagits av styrelsen 2007-03-26. Handlingar till 

upphandlingsärenden nämns däremot inte i planen. Styrelsen har 2012-05-08 godkänt förslag till 

rutiner för upphandling och inköp. I dagordningen till styrelsens sammanträden finns en stående 

punkt som avser aktuella upphandlingar.  

Vi har vid begäran inte kunnat ta del av registrerade handlingar. Det har under granskningen 

uppgivits att större delen av bolagets upphandlingar sker i samarbete med kommunen 

(uppskattningsvis 80 till 90 %). Ärendehanteringen sker då av kommunens förvaltning. Bolaget 

har inte för vana att diarieföra handlingar i upphandlingsärenden.  

Vad gäller hantering av upphandlingen har styrelsen i protokoll gett presidiet i uppdrag att besluta 

om val av leverantör i upphandlingen. Presidiets val har dock inte protokollförts. Det har under 

granskningen uppgivits att arbetsutskottets möten ska börja protokollföras, men att det inte skett 

tidigare.  

5.3 Uppföljning 

Kommunstyrelsen har beslutat om interna kontroller år 2012 och 2013 avseende eventuella avsteg 

från tecknade ramavtal. Återrapportering av den interna kontrollplanen för år 2013 har ännu inte 

skett till kommunstyrelsen. Internkontrollplanens resultat för år 2012 har dock presenterats för 

kommunstyrelsen 2013-01-15. Där anges att det inte genomförts någon systematisk granskning 

av eventuella avsteg från tecknade ramavtal.  

Det har under granskningen uppgivits att med anledning av resursbrist har inte egna kontroller 

skett avseende exempelvis förekomst av direktupphandling eller kontroll av akthantering. Av 

samma anledning har det uppgivits att uppföljningar av ingångna avtal inte sker systematisk. 

Uppföljning sker genom att berörd verksamhet kontaktar upphandlare, för samtal med leverantör, 

när problem uppstår. Det har under granskningen uppgivits att speciellt förekomst av 

direktupphandlingar är ett område som behöver följas upp. Det har dock inte funnits tid till detta. 

Teknik- och servicekontoret har under granskningen uppgivit att de genomför egna uppföljningar 

med leverantörer, om eventuella problem uppdagas.  

Laholmshem AB 

Vad gäller Laholmshem AB förekommer månadsvisa uppföljningsmöten med leverantörer inom 

vissa områden. Vad gäller andra leverantörer uppges kontinuerliga avstämningar ske genom 

löpande kontakter i arbetet. Styrelsen delges information om aktuella upphandlingar samt vald 

leverantör (i de fall som upphandlingar avslutats). Bolaget har inte genomfört några kontroller 

avseende förekomst av direktupphandling, ramavtalsefterlevnad eller rutiner för handläggning 

(dokumenthantering). År 2011 har dock externa konsulter genomfört en kontroll avseende 

förekomst av direktupphandling.  

Bolaget uppger att kontroller sker vad gäller uppföljning av fakturor i förhållande till avtal. 

Bolagets ekonomiansvarig följer upp att ställda fakturor efterlever avtal vad gäller pris m.m. På 

detta sätt sker även en kontroll av att inköp sker från ramavtal. Bolaget upplever att det tidigare 
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var svårt att följa upp antal timmar i förhållande till faktiska. För att förbättra översikten ska 

leverantörerna numera föra beräkningar per dag för enskilda projekt. Därutöver sker även 

månadsvisa möten med teknik- och servicekontoret vad gäller framtida behov och områden för 

upphandling.  

 

KPMG, dag som ovan 

 

Lina Olsson 

Revisor 
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Bilaga 1 

I de tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen beslutat, utifrån riktlinjerna för upphandling, 

anges upphandlingsfunktionens roll. Den centrala upphandlingsfunktionens arbete syftar till att 

bistå kommunens verksamheter med genomförande av upphandlingar och samordning av 

kommunens upphandlingsverksamhet. Funktionen ansvarar även för att utveckla kommunens 

upphandling och sträva efter att förenkla upphandlingsförfarandet för både kommunanställda och 

leverantörer. Vidare har upphandlingsfunktionen följande ansvarsområden; 

- Samordning och genomförande av varu- och tjänsteupphandlingar som berör mer än en 

verksamhet, så kallade samordnade upphandlingar. Här ingår även att upprätthålla 

avtalsregister för kommunens gemensamma ramavtal. 

- I samarbete med kommunens verksamheter vid genomförande av upphandlingar och 

granska anbudsförfrågningar och kravspecifikationer. 

- Informera och utbilda ansvariga inom verksamheter om upphandlingsregelverket. Även 

informera företagare om regelverket och upphandling. 

- Sammankalla och leda kommunens inköpsråd. 

- Bereda kommunens strategiska upphandlingsfrågor för kommunstyrelsen. Initiera 

uppdateringar av riktlinjer för upphandling. 

- Informera om kommunens utmaningsrätt samt bistå vid förstudier med anledning av 

utmaningsrätten. 

- Arbeta fram mallar och standarder för avtal inom kommunens organisation. Bistå vid 

avbrytande av avtal där leverantören inte följer angivna villkor eller i övrigt åsidosätter 

ingånget avtal. Arbeta med avtalsuppföljning samt analysera kommunens 

inköpsbeteende. 

- Upphandlingsfunktionen ansvarar även för inköpssamverkan mellan andra upphandlande 

myndigheter. Likaså tecknar upphandlingsfunktionen kommunövergripande ramavtal 

med inköpscentraler. 
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Bilaga 2 

Resultat och information om genomfört stickprov. 

Upphandling av armaturer  

Upphandlingen har genomförts genom ett förenklat förfarande. Upphandlingen avser 

gatljusarmaturer med LED teknik. Ramavtalet beräknas gälla för perioden 2013-04-01 – 2014-03-

31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Upphandlingen är gjord av servicenämnden. Beräknat 

kontraktsvärde är 300 000 kr.  

Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering
3
 Ja - 

Beslut om upphandling
4
 Ja - 

Förfrågningsunderlag
5
 Ja - 

Avtal
6
 Ja   - 

Diarium och arkivering
7
 Nej Anskaffningsbeslut saknades, 

men har uppvisats.  

Uppföljning
8
 Enligt avtal ska 

leverantören och 

kommunen minst en gång 

per år träffas vid ett 

uppföljningsmöte för att 

se över det upphandlande 

sortimentet och 

gemensamt gå igenom 

upphandlingsstatistiken. 

Avtalet har ännu inte löpt 

ett år, varmed ingen 

- 

                                                      
3 Anskaffningsbeslut, annonsering, förfrågningsunderlag, sändlista, anbudsansökan, inkomna anbud, tilldelningsbeslut 

samt protokoll från anbudsöppning. 

4 Beslut om upphandling och beställning av upphandling. 

5 Upphandlingsform, kvalificeringsfas, utvärderingskriterier samt kravspecifikation. 

6 Undertecknande, inbördes rangordnade avtalshandlingar, uppföljning av avtal, rättelse av missförhållanden, 

slutdatum, förlängning samt hävning.  

7 Diarieförda och arkiverade handlingar. 

8 Har uppföljning skett? 
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uppföljning ännu skett. 

 

Vi noterar att avtal slöts 2013-04-17, men att nämndens beredningsutskott beslutade att anta 

anbudet först 2013-04-22. I detta fall uppgår det beräknade kontraktsvärdet till 300 000 kr. Enligt 

servicenämndens delegationsordning hade då verksamhetschefen rätt att fatta beslut. Om 

beredningsutskottet, enligt delegationsordningen, skulle ha fattat beslut borde detta skett innan 

tilldelningsbeskedet skickades.  

Förseglingsarbeten  

Upphandlingen har avsett HP-försegling, snabelbilsläggning samt ytbehandling. Beräknat 

kontraktsvärde är 900 000 kr. Tilldelningsbeslut har skickats 2013-04-19. Avtalet gäller 2013-05-

01 till 2013-08-31.   

Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Nej   Anskaffningsbeslut saknas.   

Beslut om upphandling Ja - 

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal Nej  Uppföljning berörs inte i 

avtalet.  

Diarium och arkivering Nej Öppningsprotokoll och ett 

anbud saknades, men har 

uppvisats. 

(Öppningsprotokollet hade 

givits till kansliet, men inte 

hunnit bli insorterat i 

ärendets akt.) 

Uppföljning Slutbesiktning har skett. - 

 

Laholmshem AB 

Bolaget har upphandlat tekniska konsulter, område VVS-konsulter, med förenklat förfarande. 

Avtalstiden är 2012-08-17 – 2014-08-16, med möjlighet till 2 års förlängning. Beräknat 

kontraktsvärde för avtalsperioden uppgår till 1 000 000 kr.  
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Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Ja -  

Beslut om upphandling Se nedan.  - 

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal Ja - 

Diarium och arkivering Nej Ingen handling var 

registrerad.  

Uppföljning Ska enligt avtal träffas 

minst en gång per år vid 

ett uppföljningsmöte för 

att se över hur samarbetet 

mellan parterna fungerar.  

Uppföljning sker löpande. 

Täta kontakter, nära 

veckovis.  

 

Styrelsen har, vid sammanträde 2012-02-21, angivit att kontorets förslag om krav i samband med 

upphandling av VVS-konsult m.fl. godkänns i enlighet med framlagt förslag. Styrelsen har, vid 

sammanträde 2012-06-19, gett presidiet fortsatt fullmakt att fatta beslut om att godkänna antagna 

anbud m.m. avseende aktuella upphandlingar av ramavtal för konsulter och entreprenör, enligt 

ovan nämnd redovisning.  Styrelsen har 2012-08-21 informerats om upphandlingen. Det anges i 

deras protokoll att antagandet av valda leverantörer godkänns av styrelsen enligt den redovisning 

som skett. Däremellan har styrelsen löpande informerats om upphandlingen.  

Att det är styrelsens presidium som fattat beslutet om val av leverantör framgår inte i handlingar. 

Numera har det dock uppgivits att arbetsutskottets möten ska protokollföras, vilket inte skett 

tidigare.  

Mellbystrandsskolan 

En upphandling har genomförts avseende renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och 

byggnation av idrottshall i Mellbystrand. Ärendet upprättades 2011-05-09. Öppet förfarande har 

tillämpats. I avtalet anges att ”entreprenaden beräknas påbörjas omgående” och den ska vara 

färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2013-10-18.   

Upphandlingens omfattning; 

- Rivning av gymnastikbyggnad och skolpaviljong 

- Om- och tillbyggnad av skola, hus 1 och 2 

- Nybyggnad av idrottshall ink. fastbränsleanläggning, hus 3 
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Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Ja 

 

- 

Beslut om upphandling Ja - 

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal Rättelse av 

missförhållanden framgår 

inte, men anges i FFU. 

- 

Diarium och arkivering Nej Saknade 

förfrågningsunderlag, annons 

och anbud, men har 

uppvisats.  

Uppföljning Servicenämnden har följt 

upp arbetet via 

projektbeskrivningar. I 

avtalet anges tidpunkt för 

slutbesiktning.  

- 

 

Skolmöbler Veingeskolan 

Upphandlingen har skett av barn- och utbildningsnämnden och avser en andra 

konkurrensutsättning/förnyad konkurrensutsättning. Det anges i förfrågningsunderlaget att 

möblerna ska vara levererade senast v. 38. I det ursprungliga ramavtalet anges avtalsperioden till 

2012-05-01 – 2014-06-30, med möjlighet till förlängning i högst sammanlagt två år. Ett ramavtal 

får dock inte överstiga 4 års avtalstid.   

Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Ja - 

Beslut om upphandling Ja - 

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal  Ja. Beställningsskrivelse 

utifrån tidigare avtal 

innehåller inte samtliga 

delar, det gör dock 

Vi kunde inte ta del av 

undertecknat original av 

beställningsskrivelsen.  
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ursprungliga avtalet.  

Diarium och arkivering Nej Öppningsprotokoll och 

beställningsskrivelse 

saknades, men har uppvisats.   

Uppföljning Leverens har skett.  - 

 

Vi har i samband med granskningen tagit del av det ursprungliga avtalet som avropet skett ifrån. 

Där anges att leverantören och kommunen minst en gång per år ska träffas vid ett 

uppföljningsmöte för att se över det upphandlade sortimentet och gemensamt gå igenom 

inköpsstatistiken. Kommunen är sammankallande. Uppföljning av avtalet har dock inte skett.  

Upprättande av förstudie avseende klimatanpassning 

Förfrågningsunderlaget upprättat 2012-08-29 och verksamhetsområdet avser miljö- och 

byggnadsnämnden. Förenklat förfarande har valts. Kontraktsvärdet beräknades till 255 000 kr. 

Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Ja - 

Beslut om upphandling Nej
9
 Enligt miljö- och 

byggnadsnämndens 

delegationsordning ska 

beredningsutskottet fatta 

beslut om upphandling i de 

fall köpesumman överstiger 

200 000 kr. Beräknat värde 

är 255 000, varmed 

beredningsutskottet borde 

fattat beslut om tilldelning.  

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal Ja -  

Diarium och arkivering Nej Anbud, anskaffningsbeslut 

och avtal saknades, men har 

uppvisats.  

                                                      
9 Ordförande uppges ha fattat beslut utifrån delegationsordningens punkt 1.6 som ger ordförande rätt att besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.   
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Uppföljning Förstudien har rapporteras 

vid nämndens 

sammanträde.  

- 

 

Fastighetsunderhåll – Målningsarbeten 

Förfrågningsunderlag upprättat 2012-07-31. Förenklat förfarande har använts som 

upphandlingsform. Beställare är Laholms kommun och Laholmshem AB. Under granskningen 

har ett beräknat kontraktsvärde avseende 1 000 000 kr uppgivits. Avtalstid 2012-10-01 till 2014-

09-30, med möjlighet till 2 års förlängning.  

Kontrollområden Uppfylls? Övriga kommentarer 

Dokumenthantering Ja   - 

Beslut om upphandling Nej
10

 Servicenämndens 

beredningsutskott har inte 

beslutat om val av leverantör.  

Förfrågningsunderlag Ja - 

Avtal Ja -  

Diarium och arkivering Nej Anbud och anskaffnings-

beslut saknades, men har 

uppvisats. 

Uppföljning Laholmshem har kontaktat 

leverantör, för förbättringar. 

Upphandlare har underrättas. 

Uppföljning av avtalet i sin 

helhet har inte skett av 

kommunens förvaltning. 

- 

 

                                                      
10 Enligt servicenämndens delegationsordning ska beredningsutskottet fatta beslut avseende upphandling i de fall 

köpesumman överstiger de beloppsgränser som gäller för delegering till verksamhetschefen. Verksamhetschef 

har enligt delegationsordningen rätt att fatta beslut avseende upphandling av varor och tjänster i de fall 

köpesumman understiger 1 000 000 kr. 


