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Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat kommunstyrelsen 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 inköp utan upphandling eller 
överskridit upphandlat belopp. Samtidigt finns det inte tillräckligt dokumenterat att nämnderna fått 
löpande information eller genomfört en tillräcklig intern kontroll. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

.,.. !T-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 informerats om de 
ökade kostnader som VisitLaholm-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 delegationsordningen 
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 
upphandlingskompetens 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. 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 
Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 31 augusti 2017. 

Laholm 2017-04-11 

Lillemor Landen Vepsä 
Kommunrevisionens ordiörande 

Bilaga: Revisionsrapport Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 


