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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun genomfört en 
uppföljning av granskning av upphandlingsprocessen. Granskningens övergripande syfte har 
varit att följa upp på om och vilket sätt kommentarer och förslag till förbättringar, som finns i 
2013 års granskningsrapport, har fångats av kommunstyrelsen och Laholmshem AB. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis beaktat de rekommendationer som lämnades 
vid 2013 års revisionsgranskning. Vi bedömer att kommunstyrelsen kan stärka sin styrning och 
kontroll avseende upphandlingsverksamheten. Vi kan konstatera att Laholmshem AB har 
påbörjat ett utvecklingsarbete avseende intern kontroll och bolagets upphandlingsverksamhet. 
Dock bedömer vi att bolaget inte beaktat de rekommendationer som lämnades vid 2013 års 
revisionsgranskning. Efter genomförd granskning har följande iakttagelser gjorts: 

 Kommunledningskontoret har sedan 2013 års granskning anställt två upphandlare på 
heltid (100 %), vilket motsvarar 1,5 tjänst mer än 2013. En upphandlare är utlånad 50 % 
till Laholmshem AB. 

 Kommunstyrelsen reviderade befintlig dokumenthanteringsplan 2014-06-10. Vidare 
beslutade styrelsen om riktlinjer för direktupphandling 2014-10-14. 

 Kommunstyrelsen har inte beslutat om rutiner för avtalsuppföljning. I uppföljningen framgår 
att upphandlingsfunktionen inte har möjlighet att följa upp kommunens samtliga avtal utan 
endast större avtal, som t.ex. samverkansavtal och kommunövergripande avtal. Den 
befintliga mallen för avtalsuppföljning används enligt uppgift inte. 

 Inköpsrådet har efter 2013 års granskning ökat antalet samverkansmöten från en gång per 
år till fyra gånger per år. 

 Laholmshem AB har inte arbetat fram en arkivbeskrivning eller arkivförteckning. Bolaget 
saknar även nedskrivna rutiner som säkerställer registrering av upphandlingsärenden och 
att val av leverantör dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 föreslå att fullmäktige reviderar gällande riktlinjer för upphandling så att de stämmer 

överens med gällande lagstiftning. 
 revidera gällande tillämpningsanvisningar för upphandlingar så att de stämmer överens 

med gällande lagstiftning, samt tillse att ansvariga upphandlande tjänstemän är väl 
förtrogna med anvisningarna. 

 säkerställ att riskområden kontrolleras i enlighet med gällande intern kontrollplan. 
 besluta om rutiner för avtalsuppföljning, samt säkerställa att rutinerna är väl kända inom 

upphandlingsfunktion och övriga upphandlande verksamheter. 
 tillse att upphandlingsfunktionen tillhandahålls de verktyg som krävs för att säkerställa en 

ändamålsenligt avtalsuppföljning av kommunens upphandlingar. 
 tillse att upphandlingsfunktion bistår verksamheterna med information och utbildning i 

enlighet med gällande riktlinjer för att säkerställa lagefterlevnad. 
 
Vi rekommenderar Laholmshem AB att: 
 tillse att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning.  
 genomföra samtliga upphandlingar i det elektroniska upphandlingssystemet. 
 besluta om riktlinjer för direktupphandling i enlighet med gällande lagstiftning. 
 besluta om arkivbeskrivning eller arkivförteckning. 
 uppdatera dokumenthanteringspolicyn. 
 införa rutiner för registrering av upphandlingsärenden samt rutiner vid val av leverantör.  
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Under 2013 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning av 

upphandlingsprocessen. Av granskningen framgick att kommunen vid granskningstillfället inte 

bedömdes ha en ändamålsenlig organisation för arbetet med inköp och upphandlingar. Vidare 

framgick att en del verksamheter önskar mer stöd i upphandlingsprocessen och att ytterligare 

resurser bedömdes som nödvändigt. 

Med bakgrund av detta vill de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun följa upp om och 

på vilket sätt de kommentarer och förslag till förbättringar som angavs i 2013 års 

granskningsrapport har fångats av kommunstyrelsen och det helägda kommunala bolaget 

Laholmshem AB.  

 Syfte och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att följa upp vilka åtgärder som utifrån de 
rekommendationer och kommentarer vidtagits sedan 2013 års revisionsgranskning. 

Uppföljningen avser endast de synpunkter och iakttagelser som lämnats i 2013 års 
granskningsrapport.  

 Revisionsfrågor  

I uppföljningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen reviderat befintlig dokumenthanteringsplan sedan 2013 års 
granskning?  

o Finns det enhetliga rutiner för dokumenthantering av upphandlingsärenden? 
 Har kommunstyrelsen följt upp upphandlingsfunktionens organisation sedan 2013 års 

granskning? 
 Har kommunstyrelsen beslutat om rutiner för avtalsuppföljning? 

 
 Har Laholmshem AB beslutat om en arkivbeskrivning eller arkivförteckning?  
 Har bolaget reviderat befintlig dokumenthanteringspolicy? 
 Arbetar Laholmshem AB efter kända nedskrivna rutiner för registrering av 

upphandlingsärenden?  
 Vad har VD för beslutanderätt avseende beloppsgränser?  
 Finns det nedskrivna rutiner för att protokollföra val av leverantörer? 

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Uppföljningen har 
samma revisionskriterier som 2013 års granskningsrapport: 

 Kommunallag, kap 6, Styrelsen och nämnderna 

I 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders 
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verksamhet. Vidare framgår av 2 § att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. De ska även tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

 Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1 091) 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandling inom offentlig 

verksamhet. Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och 

förlängningsklausuler) om särskilda skäl inte anges (5 kap. 3 § LOU). Särskilda skäl kan 

utgöras av t.ex. ett avgränsat projekt som beräknas pågå något längre tid än fyra år och som 

inte har någon naturlig fortsättning när projektet avslutats. 

Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Förändringar som trädde i kraft 

den 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska ske. I den proposition 

som föregick 2010 års ändringar anges kravet att ett ramavtal med fler leverantörer. Vidare 

ska ramavtalet innehålla samtliga villkor för tilldelning av kontrakt samt tillhandahåller objektiva 

grunder för att fastställa i rangordning vilken leverantör som ska ha möjlighet att leverera. 

Ändringarna som trädde i kraft den 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningen berör 

överprövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat infördes en så kallad avtalsspärr, 

som innebär att det är förbjudet för en upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt 

efter ett tilldelningsbeslut. Vidare ersattes begreppet ”lågt värde” med en fast beloppsgräns 

som anges i lagtexten motsvarande 15 % av tröskelvärdet. Det blev även möjligt att 

ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid med lagen, vilket innebär att alla 

prestationer som har hunnit utbytas mellan parterna ska återgå. Bara om det föreligger 

"tvingande hänsyn till ett allmänintresse" får avtalet bestå. Konsekvenserna av en 

ogiltigförklarad upphandling kan bli stora, varför det är angeläget att tillse att upphandlingar 

genomförs rättsenligt. 

Den 28 maj 2014 beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om höjda belopp för 
direktupphandlingar. Gränsen höjs från tidigare kontraktsvärde om 270 964 kr (15 % av 1 806 
427 kr) till 505 800 kr (28 % av 1 806 427 kr). Vidare beslutades att myndigheten enligt 15 kap. 
19 § LOU ska anteckna skäl vid direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens 
värde överstiger 100 000 kr, en s.k. dokumentationsplikt. Det infördes även krav på att 
myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar. De nya reglerna trädde i kraft den 1 
juli 2014.1 

 Riktlinjer för upphandling, KF 2011-11-22, § 166 

Kommunens riktlinjer för upphandling 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. 

Upphandlingar ska användas för att främja angelägna samhällsmål som hållbar miljö, 
motverka ekonomisk brottslighet samt till att ta social och etisk hänsyn som föreligger inom 
ramen för gällande lagstiftning. 

Inom områden där kommunen har ett löpande behov av en vara eller tjänst tecknas ramavtal. 
Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en 
viss given tidsperiod. Kommunens samlade kompetens ska tas tillvara för att teckna så bra 

                                                
1 Konkurrensverket, 20141204, http://www.kkv.se/t/NewsPage____9952.aspx 
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ramavtal som möjligt. För de 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. 

Vid direktupphandling ska kommunens konkurrensmöjligheter utnyttjas. Prisuppgifter ska 
begäras från flera leverantörer när detta är möjligt. Prisjämförelserna ska dokumenteras. För 
de fall direktupphandlingens värde överskrider 10 000 SEK ska anbudsfrågan vara skriftlig och 
innehålla en beskrivning av varan eller tjänsten, leveransvillkor, pris och övriga kommersiella 
villkor. 

 Genomförande 

Uppföljningen har genomförts med hjälp av intervju med kommunens två upphandlare vid 
upphandlingsfunktionen, samt ekonomichefen på Laholmshem AB. Viss avstämning har skett 
med kommunens verksamhetschefer, samt VD på Laholmshem AB. Därutöver har en 
granskning gjorts av relevant dokumentation.  

Intervjuade tjänstemän har givits möjlighet att sakgranska uppföljningen. 
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3. Granskning av upphandlingsprocessen 

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av 2013 års granskning av 
upphandlingsprocessen. 

 Sammanfattning av 2013 års granskning 

Under 2013 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning av 
upphandlingsprocessen. Bedömningen var att kommunen inte hade en ändamålsenlig 
organisation för arbetet med inköp och upphandlingar. Tjänsten som upphandlare hade varit 
vakant under en längre period och en del av kommunens verksamheter framförde behovet 
av mer stöd i samband med upphandlingar. Kommunstyrelsen rekommenderades att 
förtydliga och revidera dåvarande dokumenthanteringsplan, samt att utforma rutiner mellan 
upphandlingsfunktionen och kanslienheten. Revisorerna bedömde det som positivt att 
Laholmshem AB följde upp aktuella upphandlingar vid varje sammanträde. Dock saknades 
en arkivbeskrivning eller arkivförteckning. 
 
Under 2012 och 2013 fanns avtal med som ett riskområde i kommunstyrelsens beslutade 
intern kontrollplan. Dock genomfördes ingen kontroll av områden under något av åren. Det 
genomfördes inte heller några systematiska uppföljningar av de varor och tjänster som 
kommunen köpte in under 2013. 
 
Följande rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen vid 2013 års granskning av 
upphandlingsprocessen: 
 

 Uppdatera dokumenthanteringsplaner och ta fram enhetliga rutiner för 
dokumenthantering av upphandlingsärenden. 

 Följ upp upphandlingsfunktionens organisation när den fulltaliga konstellationen 
implementerats. 

 Intern kontroll bör genomföras inom upphandlingsområdet. 
 Inför rutiner för avtalsuppföljning. 
 
Följande rekommendationer lämnades till Laholmshem AB vid 2013 års granskning av 
upphandlingsprocessen: 
 
 Besluta om en arkivbeskrivning och arkivförteckning samt uppdatera 

dokumenthanteringspolicyn vad gäller upphandlingsärenden. 
 Införa rutiner för att registrera handlingar i upphandlingsärenden, förtydligande av 

beloppsgränser för VD:s beslutanderätt samt rutiner för att protokollföra val av leverantör. 
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4. Kommunstyrelsen 

 Organisation och styrning 

Kommunledningskontoret har sedan 2013 års granskning av upphandlingsprocessen anställt 
två upphandlare på heltid (100 %), vilket motsvarar 1,5 tjänst mer än 2013. Kommunens 
upphandlare fungerar som kommunens centrala upphandlingsfunktion och ska enligt 
kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar bistå kommunens verksamheter med 
genomförande av upphandlingar och samordning av kommunens upphandlingsverksamhet. 
Verksamheterna initierar upphandlingarna genom en beställning av upphandling till 
upphandlingsenheten. Upphandlingsfunktionens ansvarsområden redogörs nedan. 
 

Övergripande ansvarsområde Tydliggörande 

Samordnade upphandlingar Samordning och genomförande av varu- 
och tjänsteupphandlingar som berör mer än 
en verksamhet, så kallade samordnade 
upphandlingar. I ansvaret åligger det även 
upphandlingsfunktionen att upprätthålla 
avtalsregister för kommunens 
gemensamma ramavtal. 

Enskilda upphandlingar I samarbete med kommunens verksamheter 
vid genomförande av upphandlingar och 
granska anbudsförfrågningar och 
kravspecifikationer. 

Information och utbildning Informera och utbilda ansvariga inom 
verksamheter om upphandlingsregelverket. 
Även informera företagare om regelverket 
och upphandling. 

Inköpsråd Sammankalla och leda kommunens 
inköpsråd. 

Beredningsansvar Bereda kommunens strategiska 
upphandlingsfrågor för kommunstyrelsen. 
Initiera uppdateringar av riktlinjer för 
upphandling. 

Inköpssamverkan Funktionen ansvarar för inköpssamverkan 
mellan andra upphandlande myndigheter. 
Likaså tecknar upphandlingsfunktionen 
kommunövergripande ramavtal med 
inköpscentraler 

 
Upphandlingsfunktionen har inte det samordnade ansvaret för kommunens samtliga 
ramavtal. Enligt gällande tillämpningsanvisningar ansvarar IT-enheten för upphandlingar som 
berör IT-området. Vidare uppges att teknik- och servicekontoret ansvarar för att initiera och 
planera kommunens byggentreprenadupphandlingar.  
 
Som ett resultat av 2013 års granskning reviderade kommunstyrelsen gällande 
dokumenthanteringsplan 2014-06-10, § 131. I den reviderade versionen har de delar som 
behandlar upphandling och kanslienhetens handlingar uppdaterats, som t.ex. systemet för 
hantering av upphandlingar som kommunen använder och gallringsfristen för bland annat 
anbud som inte tidigare har antagits. 
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4.1.1. Direktupphandling 

Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för direktupphandling 2014-10-14, § 128 som gäller 
fr.o.m. den 1 november 2014. Enligt riktlinjerna ska ansvariga tjänstemän innan 
direktupphandling alltid kontrollera kommunens befintliga ramavtal innan beställning sker av 
en vara/tjänst eller byggentreprenad. Kommunen ska enligt riktlinjerna även uppfattas som 
en god beställare med hög avtalstrohet. Därmed accepteras inte inköp utanför ramavtal även 
om de är under direktupphandlingsgränsen. Information om kommunens ramavtal finns i 
avtalsdatabasen. 
 
Det framgår av nämndernas delegationsordningar vilka funktioner/befattningar som har rätt 
att fatta beslut om inköp och inom vilka beloppsnivåer. Ansvarig funktion ska vid 
nästkommande nämndsmöte anmäla eventuella delegationsbeslut. 
 
Enligt riktlinjerna ska direktupphandling över 100 000 SEK konkurrensutsättas genom 
annonsering av upphandlingen i kommunens elektroniska upphandlingsstöd, Visma 
TendSign. Annonseringen utförs av upphandlingsfunktionen. Utgångspunkten vid 
direktupphandling är att offerter och beställningar ska vara skriftliga om anskaffningens värde 
överstiger 10 000 SEK. Direktupphandlingar som överstiger 30 000 SEK ska enligt 
riktlinjerna omfatta följande uppgifter: 
 

 den upphandlade myndighetens namn och organisationsnummer, 

 föremålet för direktupphandling, 

 hur konkurrensen togs till vara, 

 vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud, 

 uppgift om kontroll av leverantörerna, 

 vilken leverantör som tilldelades kontraktet och organisationsnummer, 

 det viktigaste skälet till tilldelning, 

 avtalets (uppskattade) värde, 

 tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid. 
 
Efter avslutad direktupphandling ska avtal, offerter, beställningar och övriga dokument med 
anledning av upphandlingen diarieföras. 

4.1.2. Kommentar 

Efter 2013 års granskning har kommunen genomfört en omorganisation och avvecklat 
tidigare servicenämnd/service- och teknikkontor. I gällande tillämpningsanvisningar hänvisas 
till en verksamhet som avvecklats 1 januari 2015. Vår bedömning är att kommunstyrelsen 
bör revidera befintliga tillämpningsanvisningar så att de stämmer överens med gällande 
organisation. 
 
Vi noterar att kommunens riktlinjer för upphandling inte är reviderade efter förändringar i 
gällande lagstiftning. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att 
revidera befintliga riktlinjer för upphandling. 

 Kvalitet och uppföljning 

De verksamheter som berörs av upphandling har enligt gällande tillämpningsanvisningar 
ansvar att ställa krav på den vara/tjänst eller byggentreprenader som ska upphandlas. Detta 
ska ske i så kallade referensgrupper med representanter från verksamheterna. Enligt 
intervjuade arbetar referensgrupper i enlighet med gällande anvisningar. 
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4.2.1. Avtalsuppföljning 

Kommunstyrelsen har sedan 2013 inte beslutat om rutiner för avtalsuppföljning. I 
uppföljningen framgår att upphandlingsfunktionen inte har möjlighet att följa upp kommunens 
samtliga avtal (inklusive direktupphandlingar). I intervjun uppges att större avtal, som t.ex. 
samverkansavtal och kommunövergripande avtal, följs upp med hjälp av Visma TendSign.  
 
Inom ramen för uppföljningen har vi fått ta del av kommunledningskontorets mall för protokoll 
vid avtalsuppföljning. Enligt intervjuade har mallen funnits sedan en tid tillbaka. Av ifylld mall 
ska det bl.a. framgå vem som är kommunens kontaktperson, leverantörens representant, 
samt ev. reklamationer och synpunkter från avropare och/eller leverantör. Vidare ska både 
ansvarig upphandlare och leverantörens representant skriva under protokollet. Vid intervjuer 
framkom dock att mallen endast används vid avtalsuppföljning då det uppstått problem under 
avtalsperioden. 

4.2.2. Intern kontroll 

I kommunstyrelsens intern kontrollplan 2014 framgår ”Inköps- och upphandlingsrutiner” som 
ett riskområde. Kontrollen innebär säkerställande av att kommunens gällande ramavtal följs 
vid inköp. Enligt planen är det en ekonom som har ansvar att genomföra kontrollen, en gång 
per år och att rapportering ska ske till ekonomichefen. Av uppföljningen 2014 framgår dock 
att det inte genomförts någon kontroll avseende ”Inköps- och upphandlingsrutiner”. Vi noterar 
att riskområdet även återkommer i kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2015. 
Uppföljningen av 2015 års intern kontroll har ännu inte beslutats av kommunstyrelsen. 

4.2.3. Återrapportering 

Enligt granskade protokoll sker återrapportering till kommunstyrelsen i form av 
delegationsbeslut. Som ovan nämnt har inte intern kontroll återrapporterats till styrelsen inom 
ramen för upphandlingsprocessen under 2012, 2013 och 2014. Uppföljningen av intern 
kontroll 2015 har vid uppföljningstillfället inte hanterats av kommunstyrelsen. 

4.2.4. Kommentar 

Vi noterar att det i riktlinjer för direktupphandling framgår att kommunen ska uppfattas som 
en god beställare med hög avtalstrohet. I intern kontrollplanen för 2014 och 2015 uppges att 
kommunledningskontoret ska kontrollera att kommunens befintliga ramavtal avropas vid 
inköp. Då det inte genomförts någon kontroll under 2012, 2013 eller 2014 kan vi inte bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställer målet om en hög avtalstrohet. 
 
Mallen för avtalsuppföljning används enligt uppgift inte helt ändamålsenligt. Vår bedömning 
är att kommunstyrelsen snarast bör tillse att upphandlingsfunktionen tillhandahålls de verktyg 
som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig avtalsuppföljning. 

 Samverkan och kompetensförsörjning 

4.3.1. Inköpsrådet 

Inköpsrådets verksamhet syftar till att fånga upp behov av upphandling från respektive 
verksamhet samt att bidra till ett helhetsperspektiv avseende upphandling i kommunen. Efter 
2013 års granskning har rådet utökat antalet möten från en gång per år till fyra-fem gånger 
per år. Enligt intervjuade ingår en representant från respektive verksamhet inklusive IT-
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avdelningen i inköpsrådet. Rådet hanterar aktuella ämnen som kan kopplas till 
upphandlingsprocessen som t.ex. revidering av styrdokument, förändring i lagstiftning, 
aktuella upphandlingar, beställningar mellan olika verksamheter m.m. 
 
Verksamhetsrepresentanterna i inköpsrådet har ansvar att sprida informationen om 
upphandling i respektive organisation samt lyfta ev. frågor avseende upphandlingar, 
information och utbildningar. Representanterna ska enligt tillämpningsanvisningarna utbildas 
i upphandling och upphandlingsrelaterade frågor så att de kan konsulteras inom respektive 
verksamhet i upphandlingsfrågor. 

4.3.2. Kompetensförsörjning 

Enligt gällande riktlinjer och anvisningar åligger det upphandlingsfunktionen att bistå med 
information och utbildning till ansvariga tjänstemän vid kommunens verksamheter. Det 
åligger dock nämnder och verksamhetschef att säkerställa att ansvariga tjänstemän har 
tillgång till den kompetensförsörjning som krävs för att arbeta utifrån gällande lagstiftning 
samt ändamålsenligt gentemot fullmäktiges mål. 
 
Enligt intervjuade pågår vid uppföljningstillfället en utbilning i LOU riktad mot 
representanterna i inköpsrådet. Syftet är att deltagarna ska vara upphandlingsfunktionens 
kontaktpersoner gentemot sina verksamheter och fungera som stöd vid frågor som berör 
upphandling. 

4.3.3. Kommentar 

Vi bedömer det som positivt att inköpsrådet har utökat antalet möten för att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkan kring upphandlingar. Det är dock av stor vikt att kommunstyrelsen 
tillser att ansvariga tjänstemän, även vid verksamheterna löpande utbildas inom LOU. Därför 
är det enligt vår bedömning även positivt att inköpsrådet vid uppföljningstillfället genomgår en 
utbildning avseende LOU. 

5. Laholmshem AB 

 Organisation och styrning 

Sedan 2013 års granskning har kommunen och Laholmshem AB genomfört en större 
organisationsförändring. Den 1 oktober 2014 flyttades ett 70-tal medarbetare inom städ- och 
fastighetsskötsel, samt hantverkare till Laholmshems dotterbolag ”Kommunfastigheter i 
Laholm AB”. Den 1 januari 2015 avvecklades servicenämnden helt och övrig verksamhet 
som var kvar under nämndens ansvar flyttades då över till det kommunala dotterbolaget. 
Övergången innebar att Laholmshem AB övertog ett 50-tal kommunägda fastigheter, samt 
ansvaret att förvalta ett 20-tal kommunägda fastigheter. Enligt ekonomichefen har bolaget 
p.g.a. organisationsförändringen inte implementerat samtliga av revisorernas 
rekommendationer från granskningen 2013. Bolaget har dock genomfört följande 
förbättringsåtgärder för att stärka styrningen av upphandlingsprocessen sedan 2013: 
 
 Från den 1 januari 2015 arbetar en av kommunens upphandlare 50 % på bolaget. Enligt 

ekonomichefen har tjänstemannen dock inte varit på plats förrän 1 september 2015, samt 
enbart ett par timmar per vecka. 

 Bolaget använder upphandlingssystemet Visma TendSign vid upphandlingar som 
genomförs av Laholms kommun och som berör bolaget. 
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Vi noterar dock att flera utvecklingsområden som påtalades vid 2013 års granskning 
fortfarande är aktuella. Delvis har bolaget inte arbetat fram en arkivbeskrivning eller 
arkivförteckning. Vidare har gällande dokumenthanteringspolicy inte reviderats under 2014 
och 2015. Det finns inte nedskrivna rutiner som säkerställer registrering av 
upphandlingsärenden eller att val av leverantörer vid upphandlingar protokollförs. 
 
Enligt bolagets VD-instruktion får VD besluta om upphandlingar upp till fem basbelopp. Vi 
noterar att bolaget inte har beslutat om övergripande riktlinjer avseende de upphandlingar 
(inklusive direktupphandlingar) som genomförs av bolaget.  

 Intern kontroll 

I reglementet för intern kontroll står det att kommunstyrelsen årligen ska inhämta rapport 
över hur intern kontroll fungerar i de kommunägda bolagen. I ägardirektivet står det att 

”Bolaget ska i tillämpliga delar följa kommunens styrdokument, policys och andra 
riktlinjer”. Det är kommunstyrelsens ansvar att se till att styrande dokument som ska gälla 

även för bolagen hanteras på bolagsstämman eller på annat sätt görs styrande. Enligt 
ekonomichefen beslutar styrelsen om intern kontrollplan för 2016 den 17 december 2015. 

5.2.1. Kommentar 

Vår bedömning är att Laholmshem AB, inklusive dotterbolag, bör stärka sin styrning, i form 
av upprättande av riktlinjer, intern kontroll och uppföljning för att säkerställa en ändamålenlig 
upphandlingsverksamhet samt lagefterlevnad. 
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6. Sammanfattande bedömning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun genomfört en 
uppföljning av granskningen av upphandlingsprocessen. Granskningens övergripande syfte 
har varit att följa upp på vilket sätt de kommentarer och förslag till förbättringar som finns i 2013 
års granskningsrapport har fångats av kommunstyrelsen och Laholmshem AB. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis beaktat de rekommendationer 
som lämnades vid 2013 års revisionsgranskning. Kommunstyrelsen kan fortfarande stärka sin 
styrning och uppföljning avseende upphandlingsverksamheten. Vår bedömning är att 
Laholmshem AB inte beaktat de rekommendationer som lämnades vid 2013 års 
revisionsgranskning. Bolaget bör enligt vår bedömning stärka sin styrning, intern kontroll och 
uppföljning för att säkerställa en ändamålsenlig upphandlingsverksamhet samt lagefterlevnad. 

 Bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen reviderat befintlig 
dokumenthanteringsplan sedan 2013 års 
granskning?  

Ja, kommunstyrelsen reviderade gällande 
dokumenthanteringsplan 2014-06-10, § 
131. 

Finns det enhetliga rutiner för 
dokumenthantering av 
upphandlingsärenden? 

Vår bedömning är att det finns enhetliga 
rutiner i form av riktlinjer för 
direktupphandling samt reviderad 
dokumenthanteringsplan. Dock bedömer vi 
att kommunstyrelsens 
tillämpningsanvisningar bör revideras då de 
inte är uppdaterade utifrån gällande 
lagstiftning.  

Har kommunstyrelsen följt upp 
upphandlingsfunktionens organisation 
sedan 2013 års granskning? 

Nej, kommunstyrelsen har inte specifikt följt 
upp upphandlingsfunktionens organisation 
under 2014 och 2015. Dock kan vi 
konstatera att styrelsen följer 
upphandlingsverksamheten genom 
återrapportering av delegationsbeslut.  

Har kommunstyrelsen beslutat om 
rutiner för avtalsuppföljning? 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om 
rutiner för avtalsuppföljning. Dock kan vi 
konstatera att kommunledningskontoret 
efter 2013 års granskning arbetat fram en 
mall för protokoll vid avtalsuppföljning. 
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Revisionsfrågor Svar 

Har Laholmshem AB beslutat om en 
arkivbeskrivning eller arkivförteckning?  

Nej. Laholmshem AB har inte beslutat om 
en arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Har bolaget reviderat befintlig 
dokumenthanteringspolicy? 

Nej, dokumenthanteringspolicyn är inte 
reviderad sedan 2013 års granskning. 

Arbetar Laholmshem AB efter kända 
nedskrivna rutiner för registrering av 
upphandlingsärenden? 

Nej, det finns inte nedskrivna eller 
beslutade rutiner för registrering av 
upphandlingsärenden. 

Vad har VD för beslutanderätt avseende 
beloppsgränser?  

VD får enligt bolagets VD-instruktion 
besluta om upphandlingar upp till fem 
basbelopp. 

Finns det nedskrivna rutiner för att 
protokollföra val av leverantörer? 

Nej, det finns inte nedskrivna/beslutade 
rutiner för att protokollföra val av 
leverantörer. 

 Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 föreslå att fullmäktige reviderar gällande riktlinjer för upphandling så att de stämmer 

överens med gällande lagstiftning. 
 revidera gällande tillämpningsanvisningar för upphandlingar så att de stämmer överens 

med gällande lagstiftning, samt tillse att ansvariga upphandlande tjänstemän är väl 
förtrogna med anvisningarna. 

 säkerställ att riskområden kontrolleras i enlighet med gällande intern kontrollplan. 
 besluta om rutiner för avtalsuppföljning, samt säkerställa att rutinerna är väl kända inom 

upphandlingsfunktion och övriga upphandlande verksamheter. 
 tillse att upphandlingsfunktionen tillhandahålls de verktyg som krävs för att säkerställa en 

ändamålsenligt avtalsuppföljning av kommunens upphandlingar. 
 tillse att upphandlingsfunktion bistår verksamheterna med information och utbildning i 

enlighet med gällande riktlinjer för att säkerställa lagefterlevnad. 
 
Vi rekommenderar Laholmshem AB att: 
 tillse att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning.  
 genomföra samtliga upphandlingar i det elektroniska upphandlingssystemet. 
 besluta om riktlinjer för direktupphandling i enlighet med gällande lagstiftning. 
 besluta om arkivbeskrivning eller arkivförteckning. 
 uppdatera dokumenthanteringspolicyn. 
 införa rutiner för registrering av upphandlingsärenden samt rutiner vid val av leverantör. 
 
 
 
 
Laholms kommun den 15 december 2015 
 
 
 
 
Anna Hammarsten 
Verksamhetsrevisor 
EY  
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Källförteckning 

Intervjuade medarbetare 
 
 Eva Ahlgren, Upphandlare 
 Niklas Rosberg, Upphandlare 
 Ingvar Folkesson, Ekonomichef, Laholmshem AB 
 
Viss avstämning har genomförts med följande tjänstemän: 

 Stefan Lundström, VD, Laholmshem AB 

 Per Jangen, Utbildningschef 

 Ulf Mattsson, Utvecklingschef 

 Torsten Kindt, Miljöchef 

 Charlotta Hansson, Samhällsbyggnadschef 

 Björn Jingblad, Socialchef 
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