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Svar på revisionens granskning av styrning, ledning och kontroll 
av upphandlingsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till ytt
rande över revisorernas granskning av styrning, ledning och kontroll 
av upphandlingsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 
angående granskning av styrning, ledning och kontroll av upphand
lingsbeslut. Revisionen begär kommunstyrelsens och kultur- och ut
vecklingsnämndens svar med anledning av granskningsrapporten 
senast den 31 augusti 20 17. 

Revisionen har granskat kommunens upphandling av IT -konsult, 
hemsidan visitlaholm.se, bron över Krokån och utsiktsplatsen i an
slutning till bron. Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken 
grad ansvariga nämnder styr och följer upp upphandlingsbesluten. 

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och 
kultur- och utvecklingsnämnden i de upphandlingar man granskat 
inte har haft en tillräcklig styrning eller uppföljning. Man anser att 
det bland annat tagits beslut som strider mot delegationsordningen, 
genomförts inköp utan upphandling eller överskridit upphandlat be
lopp. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommun
styrelsen att: 

- Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lagstift
ning och kommunens interna riktlinjer. 

- Se över organisationen och ansvarsfördelning gällande upphand
ling så att den upphandlingskompetens som finns används ända
målsenligt. 

- Arbeta för att påverka attityder och öka kunskapen och kompe
tensen kring Lagen om offentlig upphandling. 

- säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upp
handlingar är tillräcklig. 
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Kommunledningskontoret lämnar kommentarer och förslag beträf
fande de frågor som behandlas i revisionsrapporten och som berör 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kontoret konstaterar att 
granskningen visar att tre av de fyra upphandlingarna konkurrensut
satts enligt Lagen om offentlig upphandling. Endast när det gäller 
uppdraget till IT -konsulten har inte detta handlagts korrekt eftersom 
kontraktsvärdet översteg direktupphandlingsgränsen. 

I yttrandet redovisas även att antal åtgärder som pågår som syftar att 
förbättra såväl upphandlingsprocessen som kontroll- och uppfölj
ningsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 8 augusti 20 l 7 § 151. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l augusti 2017. 
Revisionsrapport Granskning av styrning, ledning och kontroll av 
upphandlingsbeslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Revisionsrapport - Granskning av styrning, ledning och kontroll av 
upphandlingsbeslut 
 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande över 

revisorernas granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående gransk-

ning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut. Revisionen begär kom-

munstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten senast den 31 augusti 2017.  

 

Revisionen har granskat kommunstyrelsens och kultur- och utvecklingsnämndens upp-

handlingar av IT-konsult, hemsidan visitlaholm.se, bron över Krokån och utsiktsplatsen 

i anslutning till bron. Enligt rapporten var anledningen till revisorernas granskning att 

det framkommit att Lagen om offentlig upphandling inte hade följts i ovanstående ären-

den. Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken grad ansvariga nämnder styr och 

följer upp upphandlingsbesluten. 

 

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen och kultur- och 

utvecklingsnämnden i de upphandlingar man granskat inte har haft en tillräcklig styr-

ning eller uppföljning. Man anser att det bland annat tagits beslut som strider mot dele-

gationsordningen, genomförts inköp utan upphandling eller överskridit upphandlat 

belopp. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 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. 
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 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring upphandlingar är tillräck-

lig. 

 

Kommentarer och förslag 
Kommunledningskontorets lämnar följande kommentarer och förslag beträffande vad 

som anförs i granskningsrapporten. 

 

Upphandling 

Vid en systematisk granskning av de fyra upphandlingarna (IT-tjänst, Visit Laholm, Bro 

över Krokån samt Utsiktsplats) konstaterar revisionen att tre av upphandlingarna kon-

kurrensutsatts enligt lagen om offentlig upphandling. Då valdes ändå inte de aktuella 

ärendena ut genom stickprov utan genom att det, enligt rapporten, framkommit att 

Lagen om offentlig upphandling inte följts i något av fallen. Endast när det gäller upp-

draget till IT-konsulten har inte detta handlagts korrekt eftersom kontraktsvärdet över-

steg direktupphandlingsgränsen. Detta hade emellertid konstaterats före det att gransk-

ningen påbörjades, genom att Konkurrensverket uppmärksammat ärendet och den påföl-

jande upphandlingsskadeavgift som utkrävdes av kommunen. 

 

I granskningen påpekas att ett undertecknat avtal om leverans av trämaterial till utsikts-

platsen inte överlämnats till granskarna. I detta skede ansågs det att handlingen hade 

förkommit. Efter ytterligare efterforskningar har emellertid nu det undertecknade avtalet 

återfunnits och kopia på detta kommer att överlämnas till revisorerna. Däremot har ett 

undertecknat tilldelningsbeslut överlämnats i samband med granskningen, vilket inte 

framgår av rapporten. 

 

Kommunens inköp sker av ett mycket stort antal olika typer av tjänster och varor. Dess-

utom sker inköp av många personer med olika yrkeskunskaper inom de kommunala 

verksamheterna. Under 2016 inköptes varor och tjänster för ca 290 mkr, som upphand-

lats i någon form. Kommunen har för närvarande tecknat ca 155 ramavtal för olika 

varu- och tjänsteområden med avtalstider mellan 1 och 4 år. Dessutom avropar kommu-

nen från 16 avtal som SKL Kommentus tecknat. Under fjolåret genomfördes det ca 60 

upphandlingar där det beräknade upphandlingsvärdet översteg 100 tkr. 

 

Reglerna kring den offentliga upphandlingen är komplicerad, svårhanterlig och, i vissa 

fall, svårtolkad. Förändringarna i lagstiftningen förstärker oftast dessa egenskaper när 

den motsatta utvecklingen i stället hade varit önskvärd. Detta innebär att det finns en 

risk för att begå såväl formella fel som affärsmässiga felbedömningar. Det sistnämnda 

kan förekomma vid exempelvis bristande utvärderingsmodeller eller felkalkylerade 

volymer. 

 

Uppfattning är ändå att utvecklingen har gått i riktning mot att verksamheterna lägger 

allt större omsorg om att upphandlingarna sker på ett korrekt sätt. Dessutom pågår ett 

kontinuerligt arbete med att förbättra upphandlingsverksamheten genom bla följande 

åtgärder: 

 

 Kommunstyrelsen har under våren antagit reviderade riktlinjer för direktupphand-

ling. Syftet med förändringarna var bla att skapa förutsättningar för en kraftsamling 

på större direktupphandlingar där inköpsvärdet är högre samt att arbeta med bevak-

ning och förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för felaktigheter. 
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 Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn 

av kommunens upphandlingsriktlinjer och lägga fram förslag under 2017 till revide-

rat regelverk. 

 

 Ansvarsfördelning mellan kommunens upphandlingsstöd och verksamheter vad gäl-

ler upphandlingsprocesser och avtalsuppföljning har under senaste året förtydligats. 

Denna ansvarsfördelning framgår även i revisorerna rapport. 

 

 Utökade informations- och utbildningsinsatser avseende lagstiftning, praktisk hand-

läggning och ansvarsfördelning har påbörjats under det senaste året. Arbetet pågår. 

Detta är viktigt, inte minst beroende på att lagstiftningen ofta förändras och kom-

pletteras.  

 

 Kommunledningskontoret håller på att studera verktyg för avtalsuppföljning. Under 

senarare tid har sådana verktyg utvecklats där man kan använda befintliga digitala 

data i fakturering och avtal. Att manuellt genomföra sådana kontroller, mer än stick-

provsmässigt, ställer stora krav på personella resurser 

 

Som framgår ligger flera av de ovanstående åtgärderna i linje med revisorernas rekom-

mendationer. 

 

Styrning och uppföljning 

 

Anläggningsarbetet vid Krokån 

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att såväl planering som genom-

förande av ny bro och övriga anordningar vid Krokån var behäftade med brister, fram-

förallt vad gäller kostnadsstyrningen. Det bör dock påpekas att de felaktigheter som 

redovisas i rapporten uppmärksammades redan under fjolåret genom egna kontroller. 

Mot bakgrund av dessa avvikelser agerade kommunstyrelsen genom genomföra ett antal 

åtgärder. 

 

Erfarenhetsmässigt innebär projekt som är av särpräglad karaktär och där flera aktörer 

är engagerade, med kanske skilda intressen, en större risk för problem i styrning och 

kontroll. Sådana projekt kräver därför en särskilt omsorgsfull planering, uppföljning och 

rapportering där ansvarsgränserna är tydliga redan från början. Det är således angeläget 

att verksamheterna fortsättningsvis drar lärdom av dessa erfarenheter. 

 

Delegation att genomföra upphandling av samordnade ramavtal 

Revisorerna påpekar i rapporten att ramavtal som tecknas inom kommunen och som inte 

omfattar IT-området ska behandlas av kommunstyrelsen. Man menar således att be-

slutanderätten inte är delegerad. Samtidigt noterar man att kommunstyrelsens dele-

gationsordning ger ekonomichefen rätt att genomföra upphandling och förlängning av 

samordnade ramavtal för kommunens verksamheter. I efterhand har det framkommit att 

man tolkat att delegationen endast avser upphandling som samordnas med andra aktö-

rer, exempelvis andra kommuner eller landsting men inte där kommunen ensam tecknar 

avtal. 
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Mot bakgrund av detta kan det finnas skäl att vid lämpligt tillfälle förtydliga dele-

gationsordningen så att det framgår att delegationen gäller ramavtal som kan avropas 

från två eller flera nämnders verksamheter inom kommunen, vilket också är innebörden 

av den befintliga delegationen. 

 

Varierande hantering av beslutanderätten för upphandlingar bland nämnderna  

Revisorerna konstaterar även att delegationen inom upphandlingsområdet skiljer sig åt 

mellan kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden, vilket kan vara en för-

svårande omständighet. Även miljö- och byggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämn-

den och socialnämnden har i sina delegationsordningar hanterat beslutanderätten för 

upphandlingar på olika sätt. Detta gäller då företrädesvis beloppsgränserna för olika 

befattningshavare. 

 

Även om hänsyn måste tas till nämndernas varierande verksamhetsområden vore det 

sannolikt eftersträvansvärt med en bättre samstämmighet vad gäller delegationen inom 

upphandlingsområdet. Kommunstyrelsen, med sitt särskilda ansvar för samordnade 

ramavtal, har dock troligen ett något annorlunda behov av att delegera beslutanderätter 

inom området. 

 

Intern kontroll 

Kommunrevisionen bedömer att den interna kontrollen inom upphandlingsområdet har 

varit svag. Man ifrågasätter om kommunstyrelsen genomfört intern kontroll gällande 

inköps och upphandlingsrutiner i enlighet med 2016 års kontrollplan. Man anser även 

att kommunstyrelsen borde ha uppmärksammat att kultur- och utvecklingsnämnden inte 

redovisat någon kontroll inom upphandlingsområdet. 

 

I 2016 års kontrollplan angavs som aktivitet att man skulle kontrollera hur regelverk och 

beslutsordning för upphandling följs samt hur gällande ramavtal följs vid inköp. Sam-

tidigt hade kommunens revisorer i en granskning av upphandlingsprocessen som över-

lämnades i december 2015 rekommenderat kommunstyrelsen att säkerställa att kontrol-

ler av avtalstroheten görs i enlighet med internkontrollplanerna. Kommunstyrelsens 

granskning fokuserade därför på den sistnämnda delen, alltså ramavtalstroheten, där ett 

par varu- och tjänstegrupper valdes ut för kontroll. Kommunstyrelsen konstaterade att 

det fanns behov av åtgärder för att förbättra följsamheten till avtalen. Avtalsdatabasen 

har uppdaterats samtidigt som information och utbildning till verksamheterna har priori-

terats. En förbättrad tillgänglighet och därmed ett ökat användande av avtalsregistret 

bidrar rimligen också till ett ökat nyttjande av befintliga ramavtal. 

 

I 2017 års kontrollplan ska direktupphandlingarna ägnas särskild uppmärksamhet 

genom kontroller av att dokumentation och beloppsgränser följer kommunens interna 

regelverk och lagstiftning. 

 

Kommunstyrelsen är medveten om vikten av att genom systematiska kontroller säker-

ställa att kommunens upphandlingar sker på ett korrekt sätt och att det genomförs konti-

nuerliga avtalsuppföljningar i syfte att tillförsäkra att dessa efterlevs. Det bör samtidigt 

noteras att i avsaknad av särskilda verktyg för ändamålet eller ett heltäckande system 

för elektronisk upphandling kräver sådana granskningar en relativt stor arbetsinsats. 

Samtidigt som verktygen för själva upphandlingarna utvecklats under de senaste åren 

har inte systemen för kontroll- och uppföljningsarbetet förbättrats i samma takt. Som 
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tidigare beskrivits under avsnittet ”Upphandling” sker dock nu framsteg även inom 

detta område. Oavsett vilket verktyg som anses lämpligast att anskaffa krävs det 

arbetsinsatser för att uppgiften, vilket med begränsade resurser, alltid måste vägas mot 

verksamheternas behov av stöd för det dagliga upphandlingsarbetet. Därför måste kon-

trollarbetet alltid föregås av noggranna riskanalyser. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017 

Revisionsrapport Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 

Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 

 

 

 

 

Peter Andreasson     Ingemar Nilsson 

Kommunchef      Ekonomichef 

 


