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§ 35 Dnr 2015-000540  

 

Uppföljning av granskningen av upphandlingsprocessen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

med anledning av den nya upphandlingslagstiftningen göra en 

översyn av kommunens upphandlingsriktlinjer och senast före 

utgången av december 2017 lägga fram förslag till reviderat 

regelverk för styrning av kommunens och de kommunala 

bolagens upphandlingsverksamhet. 

 

2. Kommunledningskontoret ges vidare i uppdrag att genomföra 

kontroll av att kommunens ramavtal följs i enlighet med i 

internkontrollplanerna angiven frekvens och metod. 

 

3. Kommunledningskontoret ges slutligen i uppdrag att i samband 

med översynen av upphandlingsriktlinjerna förtydliga 

ansvarsfördelningen för avtalsuppföljning, omfattningen av 

denna och med vilka metoder uppföljningen ska genomföras. 

 

4. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 

angående uppföljning av den granskning av kommunens 

upphandlingsprocess som revisionen genomförde under 2013. 

Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning av 

uppföljningsrapporten senast den 24 mars 2016. 

 

Med anledning av i uppföljningsrapporten redovisade iakttagelser 

rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen 

 

 att föreslå att fullmäktige reviderar gällande riktlinjer för 

upphandling så att de stämmer överens med gällande 

lagstiftning, 

 att revidera gällande tillämpningsanvisningar för upphandlingar 

så att de stämmer överens med gällande lagstiftning samt tillse 

att ansvariga upphandlande tjänstemän är väl förtrogna med 

anvisningarna, 

 att säkerställa att riskområden kontrolleras i enlighet med 

gällande internkontrollplan, 
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  forts 

forts 

 

 att besluta om rutiner för avtalsuppföljning samt säkerställa att 

rutinerna är väl kända inom upphandlingsfunktionen och övriga 

upphandlande verksamheter, 

 att tillse att upphandlingsfunktionen tillhandahålls de verktyg 

som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig avtalsuppföljning 

av kommunens upphandlingar, samt 

 att tillse att upphandlingsfunktionen bistår verksamheterna med 

information och utbildning i enlighet med gällande riktlinjer för 

att säkerställa lagefterlevnad. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att såsom kommunrevisionen 

påtalar är kommunens upphandlingsriktlinjer fortfarande inte 

reviderade. Anledningen till att översynen dragit ut på tiden är att 

kommunledningskontoret ansett det befogat att avvakta 

genomförandet i svensk rätt av EU:s nya upphandlingsdirektiv. 

Beräknad tidpunkt för när den nya upphandlingslagstiftningen kan 

träda i kraft är den 1 januari 2017. När den nationella lagstiftningen 

väl är på plats är det rationellt att påbörja den beslutade översynen 

av kommunens lokala upphandlingsriktlinjer. Med tanke på att det 

kommer att ta viss tid i anspråk att sätta sig in i den nya 

upphandlingslagstiftningen och värdera dess möjligheter och 

begränsningar för kommunens upphandlingsverksamhet föreslår 

kommunledningskontoret att översynsarbetet ska slutredovisas till 

kommunstyrelsen senast före utgången av december 2017. 

 

Kommunledningskontoret lämnar vidare kommentarer och förslag 

beträffande de frågor som behandlas i revisionsrapporten om intern 

kontroll inom upphandlingsområdet, rutiner och verktyg för 

avtalsuppföljning samt om samverkan och kompetensförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 februari 2016 § 33. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2016. 

Revisionsrapport Uppföljning och granskning av 

upphandlingsprocessen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 
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Kommunrevisionen      

 
 


