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Uppföljning av granskning av upphandlingsprocessen 

 

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 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. 

Med bakgrund i formuleringen i ”Översyn av kommunens politiska organisation m.m. 1” vill vi 

tydliggöra att även om det vilar på revisorerna att granska verksamheten, kan revisorernas 

granskningsansvar aldrig ersätta nämndernas egna ansvar.  

 
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. 

 
 

                                                           
1 Sidan 5(17) ”Beredningen konstaterar vidare att det anges uttryckligen i 3 kap. 14 § KL att nämnderna ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs. Att nämnderna tar detta ansvar är en granskningsuppgift för revisorerna. Enligt beredningens 
uppfattning behövs därför inte någon uppföljning av verkställigheten av särskilt utvalda fullmäktigebeslut.” 



 

 

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. 

 säkerställa att riskområden kontrolleras i enlighet med gällande internkontrollplan. 

 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 

ändamålsenlig avtalsuppföljning av kommunens upphandlingar. 

 tillse att upphandlingsfunktionen 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.  

 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. 

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad uppföljningsrapport. 

Rapporten översänds härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på 

granskningsrapporten senast den 24 mars 2016.  
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