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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat kommun-
styrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden i syfte att bedöma i vilken grad ansvariga 
nämnder styr och följer upp upphandlingsbesluten. 
 
Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden 
i de upphandlingar vi granskat inte har haft en tillräcklig styrning eller uppföljning. Vi grundar 
det på att det bland annat tagits beslut som strider mot delegationsordningen, genomförts in-
köp utan upphandling eller överskridit upphandlat belopp. Samtidigt finns det inte tillräckligt 
dokumenterat att nämnderna fått löpande information eller genomfört en tillräcklig intern kon-
troll.  
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 IT-konsulten har inte upphandlats. 
 Avtalet med företaget som skulle bygga VisitLaholm-sajten skrevs inte i enlighet med 

upphandlingsunderlaget. 
 Tjänstemannen som undertecknade avtalet gällande bron över Krokån hade inte rätt 

att underteckna avtalet. 
 Av granskade protokoll framgår det inte att kultur- och utvecklingsnämnden har infor-

merats om de ökade kostnader som VisitLahom-projektet innebar. 
 Kultur-och utvecklingsnämnden har i strid med internkontrollplan för 2016 inte utfört 

några kontroller gällande inköp och upphandling.  
 Kultur- och utvecklingsenhetens beredningsutskott har inte i enlighet med delegations-

ordningen tagit beslut om upphandlingen gällande VisitLaholm.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Se över organisationen och ansvarsfördelning gällande upphandling så att den upp-
handlingskompetens som finns används ändamålsenligt.  

 Arbeta för att påverka attityder och öka kunskapen och kompetensen kring Lagen om 
offentlig upphandling. 

 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Säkerställa att delegationsordningen följs. 
 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verk-
samhet. Tre1 ärenden gällande upphandling har uppmärksammats under 2016: upphandling 
av IT-konsult, upphandling av hemsidan visitlaholm.se och upphandling av bron över Krokån 
och utsiktsplatsen. Med anledning av att det framkommit att Lagen om offentlig upphandling 
har kringgåtts i ovanstående ärenden finns det anledning att granska hur de ansvariga 
nämndernas styrning och ledning har fungerat.  
 
Revisorerna i Laholms kommun har med utgångspunkt i detta i sin riskanalys identifierat styr-
ning och ledning av upphandling som ett område som bör granskas. 
 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma i vilken grad ansvariga nämnder styr och följer upp upp-
handlingsbesluten. 
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har de aktuella nämnderna haft en ändamålsenlig styrning och uppföljning av upphand-
lingsbesluten? 

 Har de aktuella nämnderna följt delegation, attest och eventuella interna riktlinjer i upp-
handlingsprocessen? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har skett genom dokumentstudier samt genom intervjuer med förvaltningsche-
fer och presidierna i de granskade nämnderna. I den del uppdraget gäller granskning av de tre 
enskilda ärendena har granskningen genomförts utifrån allmänna synpunkter i enlighet med 
kommunallagens 9 kap 10 § punkt 4. För en mer övergripande granskning av upphandlings-
processen hänvisas till tidigare genomförda rapporter. 
 

Granskningen avser kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden och är genomförd 
februari-april 2017.  

2.4. Revisionskriterier 

 Reglementen 

 Delegationsordningar 

 Interna riktlinjer 

 Lagen om offentlig upphandling 

                                                
1 Kan ses som fyra ärenden eftersom det är fyra upphandlingar. Dock gäller två av dem Bron över 
Krokån och angränsande utsiktsplats.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Ärendehantering och upphandling 

I nedan avsnitt gör vi en kort ärendebeskrivning av de tre ärendena som granskningen om-
fattar. Därefter redovisas vår granskning av de tre granskningsområdenas upphandlingsun-
derlag.  

3.1.1. Visit Laholm 

3.1.1.1 Iakttagelser 

Arbetet med att ta fram en kommungemensam hemsida för besöksnäring, investerare och 
presumtiva invånare började under 2012.  
 
Ärendet, vars syfte var att stödja kommunens besöksnäringsföretag, togs upp i kultur- och 
utvecklingsnämnden 2013-10-18. Enligt verksamhetschefen påbörjades efter detta ett arbete 
med att ta fram ett förslag. Ambitionen var att stärka Laholms varumärke för att attrahera in-
vesterare och besökare samt att skapa ett nätverk för lokala företagare. Kommunstyrelsen 
tog på förslag från kultur- och utvecklingsnämnden 2014-01-14 § 10 beslut om att skapa en 
egen destinationssajt.  
 
En upphandling genomfördes2 och fyra anbud inkom. Uppdraget tilldelades Comotion AB. 
Avtalet skrevs på tre år med slutdatum i april 2017. Upphandlingen är konstruerad som en 
ramavtalsupphandling men när avtalet skulle tecknas fastställdes ett totalpris på 1 951 850 kr 
istället för enhetspriser att avropa efter. Vi har i intervjuerna inte fått någon förklaring på var-
för avtalet inte tecknades i enlighet med upphandlingens fastställda former.   
 
Det har vid intervju framkommit att i samband med att kunskapen om produkten ökade, växte 
behovet av att utveckla tjänsten och köpa in mer än planerat. Bland annat inkluderades fler 
företag, drönare användes för att ta en 360 graders bild och det skapades artificiella 3D-mil-
jöer. Enligt verksamhetschefen informerades nämnden löpande under arbetets gång. Vi har 
dock i granskningen inte hittat någon dokumenterad informationspunkt gällande VisitLaholm 
på kultur- och utvecklingsnämndens sammanträden under 20143.  
 
Efter att en första version av sajten färdigställts fakturerades kommunen 2014-07-01 en kost-
nad på 963 450 kr. Därefter inkom önskemål om att förbättra delar av sidans funktionalitet 
varav ytterligare en beställning lades till Comotion AB för vilken en slutfaktura lämnades 
2014-11-28 om 178 500 kr. Således uppgick den sammanlagda kostnaden för Visit Laholm 
under 2014 till 1 141 950 kr. Därefter genomfördes fler uppdateringar, kompletteringar och 
analyser. Kommunen har via det upphandlade avtalet köpt in tjänster för sammanlagt cirka 
2,4 miljoner kronor. Enligt uppgift från verksamhetschefen för kultur och utveckling  
avser de 2,4 miljonerna även inköp av tjänster till annan verksamhet inom kommunen än för 
uppbyggnad och drift av VisitLaholm. Visit Laholm har enligt verksamhetschefen köpt tjänster 
för ca 1,9 miljoner kronor. 
 
 

                                                
2 Se mer under 3.1.4 
3 Se mer under 3.2.1 
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Gällande uppbyggnaden av hemsidan har Visit Laholm kostat drygt 1,1 Mkr. Driften av sajten 
gick med underskott de första åren, 2014-2016. Startåret 2014 fakturerades inte företagen, 
då sidan var under uppbyggnad och inte drevs hela året. 2015 byggde underskottet i allt vä-
sentligt på att en rad nya företag som inte varit med från början tillkom. Under 2016 nåddes 
inte riktigt det målet gällande antalet ansluta nya företag. Nettokostnaderna blev ca 100 000 
kr och täcktes av marknadsföringsbudgeten för besöksnäringsarbetet. 2017 kommer sajten 
enligt uppgift att generera ett överskott.  
 
Enligt intervjuer har framtagande och drift av VisitLaholm.se finansierats genom besparingar 
på externa hyres- och driftskostnader som Kultur- och utvecklingsnämnden genomförde 
2013-2014.  
 

3.1.2. Krokån 

3.1.2.1 Iakttagelser 

Projekteringen och uppförandet av bron köptes in genom en konkurrensutsatt upphandling. 
Gatu & Väg Väst AB lämnade in det vinnande anbudet om 1 337 000kr. Inför anbudet hade 
kommunen inte genomfört någon geoteknisk undersökning, eftersom det inte bedömdes be-
hövas. När arbetet sattes igång framkom det att markunderlaget inte var som förväntat och 
företaget behövde utökad budget för de oförutsedda kostnaderna för arbetet. Detta föran-
ledde ett tilläggsbeslut på 400 000 kr i kommunstyrelsen4.  
 
Samtidigt genomfördes en annan upphandling separat och avsåg trämaterial till spångar och 
plattformar för en utsiktsplats. Inköpet genomfördes som en direktupphandling med en be-
räknad omfattning om 300 000 kr. Avtal skrevs med Kårek AB och anbudet antogs med en 
kostnad om 196 570 kr. Kommunen var i detta fall själva utförare. För arbetet fanns ett bygg-
lov beviljat för en plattform om 25 kvm. I samband med detta skedde en missuppfattning då 
en av kommunens tjänstemän planerade en väsentligt större plattform, närmre 80 kvm och 
beställde ytterligare material för detta. Därav steg också kostnaderna för material till omkring 
500 000 kr. I dag är personen inte längre anställd hos kommunen och det överblivna materi-
alet ska användas för andra ändamål.  

3.1.3. IT-konsult 

3.1.3.1 Iakttagelser 

Under 2013 och 2014 fanns det behov av att genomföra en genomlysning av IT-verksam-
heten. Genomlysningen utfördes av en IT-konsult från ett företag. Resultatet inklusive rekom-
mendationer och förslag på åtgärder sammanställdes i en rapport som behandlades av kom-
munstyrelsen i maj 2014. För att kunna genomföra de åtgärder som rapporten föreslog hyrde 
kommunen in den person som skrivit rapporten, genom dennes egna konsultföretag. Någon 
upphandling genomfördes inte. Konsulten hyrdes sedan in ytterligare en gång. Avtal skrevs 
vid alla tre tillfällen. Någon konkurrenssättning genomfördes inte.  
 
De IT-konsulttjänsterna som inhandlades och som genomfördes av en och samma IT-konsult 
köptes in i tre omgångar: 
 

                                                
4 För information om beslut se 3.2.1  
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Genomlysning  177 000 
Avtal 1   620 000 
Avtal 2   444 650  
 
 
Kommunstyrelsens regelverk avseende upphandling gällde när avtal 1 och 2 tecknades, men 
riktlinjerna gällande att det vid inköp för över 100 000 kronor ska kontaktas tre leverantörer 
har inte följts. Vid dagens datum finns även reviderade riktlinjer på plats. 
 
I samband med tecknandet av avtal 1 uppskattades att summan inte skulle överskrida trös-
kelvärdet för direktupphandling. Kommunjuristen framhåller dock vid intervju att tröskelvärdet 
överskreds redan i augusti 2015. Vid tiden för avtalets utgång, september 2015 hade kom-
munen betalat 620 000 kr för uppdraget. 2015-09-04 skrevs avtal 2 som var ett fortsättnings-
avtal.  Den sammanlagda summan för IT-konsulttjänsten uppgår till 1 065 350 kr. Förkla-
ringen till de ökade kostnaderna uppges vid intervju vara en bristande kostnadskontroll samt 
att det fanns en önskan om att få projektet levererat i sin helhet. Således utökades uppdraget 
i förhållande till ursprungligt beräknad tid och kostnad. 
 
Konkurrensverket har uppmärksammat att kommunen i och med denna upphandling över-
skridit tröskelvärdet för direktupphandling. Kammarrätten beslutade 2016-12-23 att tilldela 
Laholms kommun en upphandlingsskadeavgift på 80 000 kr.  

3.1.4. Upphandling 

Inom ramen för granskningen har upphandlingsunderlag som annons, förfrågningsunderlag, 
anbud, anbudsöppningsprotokoll, anbudsutvärdering samt tilldelningsbeslut och avtal kopplat 
till de tre ärendena efterfrågats för vidare granskning. I tabell 1 nedan framgår resultatet av 
genomförd dokumentationsgranskning, samt övriga kommentarer kopplade till ärendet5.  

Upphandlingsunderlag Visit Laholm Bro över Krokån6 Utsiktsplats IT-tjänst 

Annons √ √ √ - 

Förfrågningsunderlag √ √ √ - 

Anbud √ √ √ √ 

Anbudsöppningsprotokoll  √ √ √ - 

Anbudsutvärdering √ √ - - 

Tilldelningsbeslut √ √ - - 

Avtal, korrekt signerat √ - √ - 

     

                                                
5 Se bilaga 2 för kommunens beskrivning av ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 
verksamheten. 
6 Gäller upphandlingen av bron och inte utsiktsplatsen. 
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Övriga kommentarer Beredningsut-
skottet har de-
legation på 
upphandling 
över 534 890 
kronor. Vi har 
dock inte hittat 
att utskottet 
har tagit något 
formellt beslut 
gällande upp-
handling.7 Av-
talet är dock 
signerat av 
nämndens 
ordförande.  

Avtalet är under-
tecknat av kom-
munens driftchef. 
Enligt gällande 
delegationsord-
ning har driftche-
fen inte delegat-
ion att under-
teckna avtal. 

Inköpet har 
annonserats i 
Visma Tend-
Sign. Ett av-
tal som båda 
parter under-
tecknat har 
inte överläm-
nats till 
granskarna. 
Däremot har 
ett beslut om 
att kommu-
nen godkän-
ner inlämnat 
anbud över-
lämnats. 

Granskarna har 
fått tillgång till 
avtal 1 (februari 
2015) och avtal 
2 (september 
2015) som båda 
har underteck-
nats av kom-
munchef och ex-
tern leverantör. 
Underlag  

 
Tabell 1 - Överlämnat upphandlingsunderlag avseende de tre ärendena 

3.1.5. Bedömning 

Avseende ärende ”Visit Laholm” bedömer vi efter genomförd granskning av upphandlingsun-
derlag att inköpet konkurrensutsatts utifrån lagstiftningen intentioner. Vi har inte funnit att be-
redningsutskottet i något ärende har tagit beslut om upphandling, i enlighet med delegations-
ordningen. Vi ser det som en brist att upphandlingen har genomförts utan korrekt beslutsun-
derlag.  
 
Vi bedömer att ärendet som avser ”Bron över Krokån” konkurrensutsatts utifrån lagstiftning-
ens intentioner. Vi bedömer dock att avtalet avseende ”Bron över Krokån” undertecknats fel-
aktigt av driftschefen eftersom tjänstemannen saknar delegationsrätt. 
 
Avseende ärendet ”Utkiksplats” bedömer vi att inköpet konkurrensutsatts i enlighet med lag-
stiftningens intentioner. Ett avtal är dock aldrig så viktigt som vid en eventuell konflikt. Det är 
därför, enligt vår bedömning, en brist att kommunen inte säkerställer att arkiverade avtal är 
undertecknade korrekt. 
 
Vi konstaterar att ärendet ”IT-tjänst” inte konkurrensutsatts i enlighet med LOU. Vi bedömer 
detta som mycket allvarligt eftersom det strider mot de grundläggande intentionerna i lagstift-
ningen.  
 
Det är vår bedömning att det finns behov av att öka kompetensen och löpande arbeta med 
kontrollmiljön i form av attityder och förståelse för vikten av att genomföra upphandlingar i 
enlighet med LOU. 
 

                                                
7 Följande beslut har fattats: Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens förslag till 
destinationssajt. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att nämnden får använda 
de medel som frigjorts genom nämndens hyresbesparingar till uppbyggnad och driften år ett av desti-
nationssajten om totalt 1 100 000 kr. Kommunstyrelsen medger att kultur- och utvecklingsnämnden får 
använda de medel som frigjorts genom nämndens hyresbesparingar till uppbyggnad och driften år ett 
av destinationssajten om totalt 1 100 000 kr. 
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3.2. Styrning, uppföljning och kontroll 

I uppdraget ingår att granska styrningen av upphandlingsprocessen. I nedan avsnitt present-
eras resultatet.  
 
Utifrån den etablerade modellen COSO finns det fem kontrollkomponenter: uppföljning, in-
formation, kontrollaktiviteter, riskanalys och kontrollmiljö. I nedan avsnitt presenterar vi upp-
följning, information och kontrollaktiviteter.   

3.2.1. Styrning och uppföljning 

3.2.1.1 Iakttagelser 

Kommunstyrelsen har gett följande delegation till ledningsutskottet:  
 

Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingsärenden av strategisk be-
tydelse samt ställningstagande i principiella frågor om vilka urvals- och tilldel-
ningskriterier, däribland sociala och miljömässiga krav, samt särskilda villkor för 
fullgörande av kontrakt som kommunen ska ställa upp i förfrågningsunderlag 
samt frågor om uppdelning av kontrakt i delar för att underlätta för små och me-
delstora företag att delta i upphandlingar. 

 
Under innevarande mandatperiod har en upphandling lyfts i ledningsutskottet. Upphand-
lingen gällde upphandling av entreprenad för insamling av avfall från hushållen och behand-
lades 2017-02-07 § 34. Ingen av de granskade upphandlingarna har alltså ansetts ha strate-
gisk betydelse.  
 
Kommunchefen har delegation för upphandling inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
i de fall kontraktets värde överstiger 50 prisbasbelopp och inte avser ramavtal. Ekonomiche-
fen får genomföra upphandling och förlängning av samordnade ramavtal för kommunens 
verksamheter samt förnyad konkurrensutsättning av sådana avtal med undantag av ramavtal 
för kommunens IT-verksamhet. Dessutom får ekonomichefen upphandla inom kommunled-
ningskontorets verksamhetsområde i övrigt i de fall kontraktets värde uppgår till högst 50 
prisbasbelopp. Kommunjuristen har delegation för upphandling av varor och tjänster i de fall 
kontraktets värde uppgår till högst tre prisbasbelopp och enligt av kommunstyrelsen fast-
ställda riktlinjer för direktupphandling.  
 
IT-chefen har delegation för upphandling och förlängning av ramavtal för kommunens IT-
verksamhet och förnyad konkurrensutsättning av sådana avtal och beslut om kommunens 
deltagande i samordnad upphandling avseende ramavtal för kommunens IT-verksamhet. 
Dessutom får IT-chefen upphandla för kommunens IT-verksamhet i övrigt i de fall kontraktets 
värde uppgår till högst beloppsgränsen för direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om of-
fentligt upphandling och enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för direktupphandling.  
 
Kommunledningskontorets enhetschefer får upphandla inom enhetens verksamhetsområde i 
de fall kontraktets värde uppgår till högst tre prisbasbelopp och enligt av kommunstyrelsen 
fastställda riktlinjer för direktupphandling. Upphandlare inom centrala upphandlingsfunkt-
ionen får ta beslut om kommunens deltagande i samordnad upphandling avseende ramavtal 
med undantag av upphandlingar inom kommunens IT-verksamhet. De får dessutom ta beslut 
om avbrytande av upphandling. Planeringschefen har delegation på upphandling inom plane-
ringskontorets verksamhetsområde i de fall kontraktets värde uppgår till högst 50 prisbas-
belopp och inte avser ramavtal. Planeringskontorets strateger, gatuingenjör, trafikplanerare 
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och stadsträdgårdsmästare får besluta om upphandling inom planeringskontorets verksam-
hetsområde i de fall kontraktets värde uppgår till högst tre prisbasbelopp och enligt av kom-
munstyrelsen fastställda riktlinjer för direktupphandling. Verksamhetschefen för räddnings-
tjänsten får upphandla inom verksamhetsområdet i de fall kontraktets värde uppgår till högst 
50 prisbasbelopp och inte avser ramavtal. 
 
Gällande kultur- och utvecklingsnämnden så har beredningsutskottet delegation på upphand-
ling inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde i de fall kontraktets värde 
överstiger gränsen för direktupphandling. Verksamhetschefer får upphandla i de fall kontrak-
tets värde uppgår till högst beloppsgränsen för direktupphandling och enligt av kommunsty-
relsen godkända riktlinjer för direktupphandling. Biträdande verksamhetschef, avdelnings-
chef, enhetschef, rektor gymnasieskolan och vuxenutbildningen har delegation för upphand-
ling i de fall kontraktets värde uppgår till högst 100 000 kronor och överensstämmer med 
kommunstyrelsens godkända riktlinjer för direktupphandling.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån kommunstyrelsens och kultur- och utvecklingsnämndens 
delegationsordningar konstatera att delegationen inom upphandlingsområdet skiljer sig åt 
mellan de två nämnderna.  
 
Kommunstyrelsen har överlåtit upphandling till sina tjänstemän. Vår tolkning är dock att ram-
avtal som tecknas inom kommunen och som inte omfattar IT-området ska behandlas av 
kommunstyrelsen. Det finns ingen budget- eller beloppsgräns i delegationsordningen som 
begränsar kommunchefens upphandlingsutrymme.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har däremot valt att lägga allt som upphandlas över direkt-
upphandlingsgränsen (534 890) på politisk beslutsnivå.  
 
Vår granskning av nämndernas protokoll visar att nämnderna behandlat följande ärenden 
som gäller de granskade inköpen/upphandlingarna: 
 
VisitLaholm 
 

Kommunstyrelsen 
 

Beslut om att skapa en egen 
destinationssajt 

2014-01-14     
 

KS § 10 Dnr 2013-000352 

Kultur- och Utveckling 
 

Avtal med region Halland om 
samarbete gällande destinat-
ionsutveckling och besöksnä-
ring     

2013-02-21      
 

KUN § 51 Dnr 2013-000065 

Uppdrag att hitta ny lösning                                                                                                                                              2013-10-24       KUN § 157 Dnr 2013-000217 
 

Beslut om att skapa destinat-
ionssajt för 1 100 000kr                                                                                                  

2013-12-19       
 

KUN § 169 Dnr 2013-000217 

VisitLaholm presenteras enligt 
informationspunkt                                                                                                      

2015-02-25       KUN § 35 Dnr 2015-000006 

VisitLaholm diskuteras enligt 
informationspunkt                                                                                                       

2016-10-19       
 

KUN § 131 Dnr 2016-000006             

Nämnden informeras om Vi-
sitLaholm enligt informations-
punkt                                                                           

2016-11-16       
 

KUN § 144 Dnr 2016-000006 
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Nuvarande ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden tillträdde i december 2016 och har 
inte någon kunskap om hanteringen av Visit Laholm. Det är dock ordförandes uppfattning att 
det har tagits krafttag för att få ordning på hanteringen av upphandling. 
 

Krokån 

 
Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen beslutar om 
nyttjanderättsavtal mellan kom-
munen och Länsstyrelsen av-
seende marken kring Krokån. 
Länsstyrelsen agerar markä-
gare på uppdrag av naturvårds-
verket.  

2015-08-11      § 166 Dnr 2015-000315 

Budgetuppföljning, högre inve-
steringsutgift beräknas för pro-
jektet kring Krokån. Information 
om att en geoteknisk undersök-
ning genomförts och att 800 tkr 
ytterligare (total kostnad 2 200 
tkr) krävs för projektet gällande 
bron.   
 

2016-06-14      § 130 Dnr 2016-000229 

 
Gällande Krokån så har kommunstyrelsen i efterhand ifrågasatt om förarbetet var tillräckligt 
grundligt. De har också diskuterat huruvida de hade genomfört projektet med bron om de ve-
tat om kostnadsökningen. De kom fram till att eftersom de ansåg att det var ett viktigt projekt 
hade de sannolikt genomfört det trots en större kostnadsbild. När det gäller utsiktsplatsen så 
var det först när de läste om det i tidningen som de fick reda på att utsiktsplatsen hade utö-
kats på en tjänstemans initiativ. Kommunstyrelsens presidium framhåller att det finns kontroll 
av leverantörsfakturor som en del i internkontrollplanen.  
 
 
IT-konsulten 
 

Kommunstyrelsen 
 

Behandlar rapporten gällande 
”Genomlysningen”. Beslutar att 
genomföra åtgärder                                        

2014-05-13       KS § 104 Dnr 2013-000262 

Beslut om nytt IT-program                                                                                                                                                2016-11-15       KS § 217 Dnr 2013-000262 
 

 
 
Vid intervju med kommunstyrelsens presidium framkom att delegationsbesluten anmäls i pro-
tokollen. Dock är det inte helt tydligt och informativt. Gällande informationspunkten så är de 
noggranna med att den punkten ska tydliggöra vad som informerats om. Kommunstyrelsens 
presidium menar att de fått information men tycker inte att de fick fullständig information gäl-
lande upphandlingen av IT-konsulten. De visste att arbetet pågick men hade inte en komplett 
bild av kostnadsläget.  
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3.2.2. Kontroll 

3.2.2.1 Iakttagelser 

 
Gällande nämndernas kontroll av upphandlingar hade alla nämnder under 2016 inköps- och 
upphandlingsrutiner som ett kontrollmoment i intern kontrollplan. Förslag till kontrollpunkter 
inom upphandlingsområdet har tagits fram av ekonomienheten. Kommunens upphandlare 
deltar i samarbete med ekonomer, i arbetet med uppföljningen av de förutbestämda kontrol-
lerna. Nedan finns samlat resultatet av dessa kontroller8:  
 
 
 
Nämnd Granskas Metod Resultat och ev. åtgär-

der 

Kommunstyrelsen Att regelverk och besluts-
ordning för upphandling 
följs och att gällande ram-
avtal följs vid inköp. Fre-
kvens: en gång per år. 

Samordnad 
kontroll av 
samtliga 
nämnders in-
köp av kon-
torsmaterial, 
idrottsutrust-
ning och tjäns-
teresor. 

Av inköpen av kontors-
material köptes 79 pro-
cent från leverantörer 
som kommunen har ra-
mavtal med. Resor upp-
gick till 72 procent. 
Finns det behov av åt-
gärder för att förbättra 
följsamheten till avtalen. 
Ett av uppdragen i kom-
munstyrelsen verksam-
hetsplan för 2017 är att 
förbättra information om 
befintliga ramavtal i 
syfte att stödja verksam-
heternas upphandlings-
planering och allmänt 
öka kunskapen inom 
området. I kombination 
med informationsinsat-
ser bör andelen inköp 
inom ramavtalen öka.9 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

Att gällande ramavtal följs 
vid inköp. Frekvens: en 
gång per år. 

- Inga anmärkningar 

Socialnämnden Att regelverk och besluts-
ordning för upphandling 
följs och att gällande ram-
avtal följs med10. Frekvens: 
Okänd 
 

- 
Vid granskning har fram-
kommit att dokumente-
rad rutinbeskrivning 
finns, rutinen fungerar 
dock inte helt enligt ru-
tinbeskrivning. 
Förslag till åtgärder: 
Införa inköpsportal 
Minska ner antalet be-
höriga beställare 
Uppföljningsprogram för 
avtalstrohet 

                                                
8 Ett streck innebär att det inte finns någon information i nämndernas uppföljning. 
9 Texten är något nerkortad. 
10 Meningen slutar här i kommunens dokument.  
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Information till anställda 

Kultur- och utveckl-
ingsnämnden 

Att regelverk och besluts-
ordning för upphandling 
följs och att gällande ram-
avtal följs vid inköp. Fre-
kvens: En gång per år. 

Granskning 
sker fortlö-
pande i arbe-
tet med upp-
handling i form 
av framarbe-
tande och 
analys av un-
derlagen till 
nya upphand-
lingar och jäm-
förelser. 

- 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Att regelverk och besluts-
ordning för upphandling 
följs och att gällande ram-
avtal följs vid inköp. Fre-
kvens: en gång per år. 

Kontroll av 
fyra avtalsom-
råden för alla 
verksamheter. 
Rapportering 
sker i första 
hand till Kom-
munstyrelsen 
som är ytterst 
ansvarig. 

Avtalstroheten är inte 
100%. Störst avvikelse 
kan ses inom områdena 
arbetskläder, idrotts-
material och resor med 
buss och tåg. Förslag till 
åtgärder: Införa inköps-
portal. Minska ner anta-
let behöriga beställare. 
Uppföljningsprogram för 
avtalstrohet. Information 
till anställda 

 
Gällande kultur- och utvecklingsnämndens uppföljning av intern kontroll för 2016 uppger ord-
förande vid intervju att hon inte vet varför det inte finns något redovisat gällande resultat eller 
åtgärder. Det var inget som uppmärksammades på nämndmötet när rapporten antogs.  
 
Den 14 mars 2017 § 49 godkände kommunstyrelsen alla nämnders rapportering av intern 
kontroll. Rapporten ska enligt protokollet innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 
och eventuellt vidtagna åtgärder.  
 
Inför 2017 har alla nämnder infört upphandling som ett kontrollmoment. Följande finns infört i 
internkontrollplaner för 2017: Direktupphandling. Att dokumentation och beloppsgränser följer 
kommunens interna regelverk och LOU. Stickprov från leverantörslista en gång/år.  

3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att de granskade nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av upphandlings-
området har varit svag. Vi grundar bedömningen på att den dokumenterade återapporte-
ringen inte har varit tillräcklig i någon av nämnderna, delegationsordningen för kultur- och ut-
vecklingsnämnden inte har följts och att kultur- och utvecklingsnämnden inte har genomfört 
en ändamålsenlig intern kontroll. Dessa brister tillsammans med att det finns konstaterade 
brister i upphandlingarna (se 3.1.5) ger en bild av att det inte finns en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av upphandling.  
 
Gällande delegation är det en utmaning för förvaltningen att nämndernas gränser för när 
tjänstemän får upphandla skiljer sig åt. Det är av vikt att nämnderna säkerställer att upphand-
ling sker efter de fastställda gränsvärdena. Eftersom all upphandling som tjänstemän utför är 
delegerat från nämnden och ska anmälas bör granskade nämnder ha haft insyn i att upp-
handling genomförts utan politiskt beslut i beredningsutskottet. 
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Gällande intern kontroll är det en brist att kultur- och utvecklingsnämnden med godkännande 
av kommunstyrelsen har behandlat uppföljningen av intern kontroll utan att uppmärksamma 
att det inte genomförts någon kontroll gällande inköp och upphandlingsrutiner. 
 
Gällande kommunstyrelsens genomförda internkontroll gällande inköps och upphandlingsru-
tiner ställer vi oss frågande till om det genomförts någon kontroll av om regelverk och be-
slutsordning för upphandling följts. Uppföljningen redovisar inte något sådant resultat.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
 
Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden i 
de upphandlingar vi granskat inte har haft en tillräcklig styrning eller uppföljning. Vi grundar det 
på att det bland annat tagits beslut som strider mot delegationsordningen, genomförts in-köp 
utan upphandling eller överskridit upphandlat belopp. Samtidigt finns det inte tillräckligt doku-
menterat att nämnderna fått löpande information eller genomfört en tillräcklig intern kon-troll. 

 

Revisionsfråga Svar 

 Har de aktuella nämnderna haft 
en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av upphandlingsbe-
sluten? 

 

Nej, upphandlingarna har inte genomförts korrekt 
och det finns inte tillräcklig eller saknas helt 
dokumentation avseende uppföljning.  
 

 Har de aktuella nämnderna följt 
delegation, attest och eventuella 
interna riktlinjer i upphandlings-
processen? 

 

Nej, det finns brister i delegation och attest och de 
interna riktlinjerna har inte följts.  
 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Se över organisationen och ansvarsfördelning gällande upphandling så att den upp-
handlingskompetens som finns används ändamålsenligt.  

 Arbeta för att påverka attityder och öka kunskapen och kompetensen kring Lagen om 
offentlig upphandling. 

 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och kommunens 
interna riktlinjer. 

 Säkerställa att delegationsordningen följs. 
 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräcklig. 

 

 

Laholm den 11 april  

 
Malin Lundberg   Anna Hammarsten 
Projektledare    Medverkande granskare 
EY    EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 

 
 Peter Andreasson, kommunchef 
 Ulf Mattsson, verksamhetschef kultur och utveckling 
 Ingmar Nilsson, ekonomichef 
 Ove Bengtsson, IT-chef 
 Erland Björkman, planeringschef 
 Bo Erlandsson, kommunjurist 
 Elisabeth Babic, kommunstyrelsens ordförande 
 Kjell Henriksson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  
 

Intervju per telefon: 

 Cecilia Roos, ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

 
 
Dokument: 
 
 Alla nämnders uppföljning av intern kontroll 2016 
 Alla nämnders internkontrollplaner 2017 
 Upphandlingsunderlag för tre granskade ärenden 
 Delegationsordningar för kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden 
 Kommunstyrelsens protokoll januari 2013-mars 2017 
 Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll januari 2013-mars 2017 
 Protokollsutdrag § 34 2017-02-07.upphandling av entreprenad för insamling av avfall från 

hushållen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
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Ansvar upphandlingsfunktionen 

 

Tillsammans med beställande verksamhet delta i förstudier inför upphandling 

 

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

samhet, så kallade samordnade upphandlingar 

 

Lägga förslag på utvärderingsmodell, sammanställa förfrågningsunderlag där beställaren sva-

rar för kravspecifikationen, annonsera upphandlingen, svara för förtydliganden under anbuds-

tiden och genomföra utvärdering av anbud 

 

Upprätta avtal samt ge stöd åt avtalsägande verksamhet i sin uppföljning av dessa 

 

Underteckna tilldelningsbeslut och avtal som är gemensamma för flera verksamheter 

 

Upprätthålla avtalsregister för kommunens gemensamma ramavtal. 

 

Informera och utbilda ansvariga inom verksamheter om upphandlingsregelverket 

 

Informera företagare om regelverket och upphandling 

 

Sammankalla och leda kommunens inköpsråd 

 

Initiera uppdateringar av riktlinjer för upphandling 

 

Ansvarar för inköpssamverkan mellan andra upphandlande myndigheter. 

 

Bereda kommunens strategiska upphandlingsfrågor för kommunstyrelsen 

 

Råd och stöd vid eventuella tvister om avtalsvillkor med leverantör under avtalstiden. 

 

Allmän rådgivning i upphandlingsfrågor 

 

 

Ansvar verksamheter 

 

Genomföra förstudie tillsammans med upphandlingsfunktionen 

 

Upprätta kravspecifikation 

 

Underteckna tilldelningsbeslut och avtal som är specifika för en verksamhet 

 

Uppföljning och kontroll av avtal som undertecknats av verksamheten 
 


