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1. Sammanfattning 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 

verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Erfarenheter visar 

att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal svårigheter för de 

upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. 

Kommunens revisorer har därför valt att granska om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

Granskningen grundas på dokumentstudier, intervjuer och en stickprovsundersökning av 10 

upphandlingar.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i 
enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling. Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur 
upphandlingar ska genomföras samt att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en 
god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya 
bestämmelser, bl.a. avseende direktupphandling, införs den 1 februari 2022. En effekt av 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet förmodas att göra bättre affärer då lagstiftningen 
kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet.  

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal 
svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande 
mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar, särskilt på direktupphandlingsnivå, sker dock på lokal nivå ute i organisationen. 

Älmhults kommun ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling samt kommunens policy 
för upphandling. I kommunens inköp- och upphandlingspolicy anges de bindande principerna 
som utöver gällande lagar ska tillämpas vid all anskaffning. Policyn fastställer att 
kommunstyrelsen ska övervaka upphandlingsverksamheten i kommunen.  

Sedan slutet av 2018 har det pågått en process avseende upphandling av 
skolskjutsverksamhet i Älmhults kommun. Upphandlingen har annonserats två gånger och i 
båda fallen har en av anbudsgivarna överklagat tilldelningsbeslutet. Kommunstyrelsen 
beslutade under hösten 2020 att göra en direktupphandling för att kunna erbjuda skolskjuts 
under tiden som överprövningen pågick.  Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av en av 
anbudsgivarna. I en dom från förvaltningsrätten framgår att Älmhults kommun tillåts köpa 
skolskjuts och färdtjänst av Flexbuss AB i väntan på ny dom eller avslutad ny upphandling. 

Mot bakgrund av ovan har revisorernas identifierat upphandlingsprocessen som ett område 
vilket ska granskas under 2021.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syftade till att bedöma om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Följer kommunen lagen om offentlig upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

• Upprättas tillräcklig dokumentation? 

 Är samarbetet mellan det centralt placerade stödet för upphandlingsfrågor och 
kommunens nämnder ändamålsenligt? Får berörd personal det stöd som behövs? 
Finns tillräcklig kompetens för uppdraget? 

 Säkerställer kommunstyrelsen att den interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är tillräcklig? 

 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med kommunchef, ekonomichef och 
tf. upphandlingschef. För att verifiera hur väl kommunen förhåller sig till 
upphandlingsregelverket har 10 stickprov granskats. Stickproven har valts ut genom ett 
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riskbaserat urval från leverantörsreskontran. Dokumentation från stickproven avser 
annonsering, förfrågningsunderlag, protokollsöppning, anbud, anbudsutvärdering, 
tilldelningsbeslut samt avtal.  

2.4. Revisionskriterier 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

De grundläggande principerna är att offentlig verksamhet ska behandla leverantörer på ett 
likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Den upphandlande myndigheten ska tilldela 
den leverantör ett kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
Anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 

 Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
 Kostnad 
 Pris 

Upphandlingsdokumenten ska ange vilken grund som utvärderingen ska utgå ifrån.   
Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna skäl för 
direktupphandling och annat av betydelse, om upphandlingens värde överstiger 100 000 
kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för direktupphandling. 
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. 
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under 
upphandlingens samtliga skeden. 

Kommunallag (2017:725) 

Av Kommunallagens 6 kap. framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag och författning. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Inköp- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna och samordnar 
styrningen för all upphandling. Upphandling ska genomföras i konkurrens när det är möjligt. 

Uppföljning av krav och avtal ska genomföras för att säkerställa att leverans sker enligt avtal.  

Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 

Varje nämnd ansvarar för sina egna inköp och avtal samt att beslut om att upphandla fattas 
på behörig nivå enligt gällande delegeringsordning.  

Nämnderna ansvarar för uppföljning av avtal samt utvärdering av de inköp och upphandlingar 
som görs i kommunen genom intern kontroll.   

Samtliga upphandlingar ska planeras i god tid och upphandlingsenheten ska inför varje 
budgetår sammanställa förvaltningarnas planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Organisation  

2019 inleddes ett arbete med att se över och förändra kommunens organisation och 
styrdokument avseende upphandling. Nya riktlinjer togs fram i samråd med 
kommunledningsgruppen som består av samtliga förvaltningschefer.  

Upphandlingsenheten består av tre upphandlare och en upphandlingschef1. Enhetens ansvar 
framgår av riktlinjen för inköp och upphandling. Enheten ansvarar bland annat för: 

 Att genomföra både kommunövergripande upphandlingar samt för specifika 
verksamheter 

 Vara ett stöd till verksamheterna vid upphandlings- och inköpsfrågor  
 Utbilda personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden  

Respektive nämnd/verksamhet ska bistå upphandlingsenheten med kunskap på området och 
hjälpa till att formulera vilka krav som ska ställas på varan eller tjänsten. Vidare framgår det av 
riktlinjen att nämnderna ansvarar för att ha en fungerande inköpsorganisation med tydliga 
behörigheter och funktioner.  

Vid intervju uttrycks att förvaltningarna alltid är delaktiga i upphandlingsenhetens arbete med 
upphandlingar men att det är väldigt sällan som förvaltningarna genomför egna upphandlingar.  

Kommunens inköpsprocess ser ut enligt följande:  

 

Källa: Riktlinjer för inköp och upphandling. 

Det förekommer att kommunen gör upphandlingar tillsammans med övriga kommuner i 
Kronobergs län. Upphandlingen genomförs i dessa lägen framförallt av Växjö kommun och 
Älmhults kommun tecknar därefter avtal med leverantören.  

 
1 Vid tidpunkt för granskningen är upphandlingschefen inte tillgänglig och IT-och digitaliseringschefen 
är även tillförordnad upphandlingschef.  
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Samtliga avtal publiceras i en avtalsdatabas som finns tillgänglig på intranätet. I riktlinjen för 
inköp och upphandling framgår att upphandlingsenheten ansvarar för att uppdatera och 
bevaka avtalstider i databasen. Det är bara enhetens upphandlare som har möjlighet att lägga 
in avtal i databasen. 

Intervjuade uttrycker att ansvarsfördelningen i upphandlingsfrågor har blivit tydligare genom 
de nya riktlinjerna för inköp och upphandling.  

Förvaltningarna har utsedda kontaktpersoner för frågor kring upphandling. 
Upphandlingsenheten upplever att det finns upparbetade kontakter med förvaltningarna. Det 
sker möten med representanter från samtliga förvaltningar och upphandlingsenheten.  

3.2. Styrning och kontroll  

Kommunövergripande och samordnade upphandlingar är delegerade till upphandlingschef2. 
Övriga upphandlingar är delegerade till förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef. I 
delegationsordningen framgår vidare att avrop från ramavtal utgör ren verkställighet.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling beskriver hur direktupphandlingar ska 
genomföras. 

0 – 100 000 kr 100 000 – 626 284 kr 

Inköpet ska anmälas till 
upphandlingsenheten och genomföras 
enligt en förenklad direktupphandlingsrutin. 
Rutinen är under framtagande och 
beräknas vara färdigställd i slutet av 2022.  

Inköpen får endast göras om det saknas 
ramavtal, inte avser ett återkommande 
behov samt om värdet är lägre än 
direktupphandlingsgränsen inom en 
avtalsperiod. 

Direktupphandlingen ska genomföras och 
dokumenteras i upphandlingsverktyget. 

Verksamheten genomför 
direktupphandlingen med stöd av 
upphandlingsenheten.  

 

I riktlinjen framgår att förvaltningarna ska rapportera samtliga planerade upphandlingar till 
upphandlingsenheten. Resultatet sammanställs i en upphandlingsplan som presenteras för 
kommunstyrelsen samt publiceras på hemsidan3. Erhållen granskningsplan för 2022 som 
presenterades för kommunstyrelsen omfattar 28 upphandlingar som överstiger 50 basbelopp.   

Det finns inga systematiska kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU. Vid 
intervju framförs att det har förekommit att förvaltningscontrollers uppmärksammat situationer 
där inköp misstänks ha genomförts utanför avtal. I dessa lägen har controllern kontaktat 
förvaltningschefen.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling att nämnderna ansvarar för att följa upp avtal 
via intern kontroll. Uppföljning av avtal är ett gemensamt granskningsområde i den interna 
kontrollplanen för 2021 och 2022. Tre avtal har kontrollerats utifrån om fakturerat pris 
överensstämmer med avtal, om beställarna är nöjda över kvaliteten och om leveranstiderna 
har hållits. I förekommenade fall har även efterlevnad av miljökrav kontrollerats.  Resultatet för 

 
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021-11-30  
3 Upphandlingsplanen som presenteras för kommunstyrelsen och publiceras på hemsidan innehåller 
inte upphandlingar till ett värde på lägre än 2,5 mnkr. Upphandlingsenheten har en fullständig 
upphandlingsplan som innehåller samtliga planerade upphandlingar.  
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2021 års uppföljning visade att två av leverantörerna till stor del har levererat i enlighet med 
avtalen. I det tredje avtalet avseende belysning konstaterades att leverantören fakturerat högre 
priser än avtalet. Leverantören har krediterat kommunen för felaktig debitering.  

Upphandlingsenhetens upphandlare deltar i externa utbildningar för att få aktuell kunskap om 
lagändringar och nya riktlinjer. Upphandlarna har genomfört utbildningsinsatser för anställda i 
kommunen. Utbildningarna har inte genomförts under pandemin. Det pågår arbete med att 
uppdatera innehållet i utbildningen av nya chefer. Utbildningen kommer att innehålla ett avsnitt 
om LOU.  

3.3. Bedömning  

Vi bedömer att upphandlingsenhetens och de beställande verksamheterna/nämndernas 
ansvar finns tydligt definierat i kommunens riktlinje för inköp och upphandlingar. Vidare 
bedömer vi att det finns en ändamålsenlig samverkan mellan upphandlingsenheten och 
nämnderna. Bedömningen görs mot bakgrund att verksamheterna får hjälp med upphandlingar 
såväl under som över direktupphandlingsgränsen.  

LOU fastställer att det ska finnas riktlinjer för direktupphandling. Kommunen har, genom 
riktlinjen för inköp och upphandling, tydliggjort hur direktupphandlingar ska genomföras.  

Vi bedömer att upphandlarna ges möjlighet till kompetensutveckling och ser positivt på att det 
tidigare har genomförts utbildningsinsatser för anställda. Samtidigt vill vi uppmuntra 
kommunstyrelsen till att tillse att berörda anställda erbjuds utbildning framöver. Dels då det 
inte har genomförts några utbildningar under de två senaste åren dels mot bakgrund av att det 
har tagits fram nya riktlinjer för inköp och upphandling.  

Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsverksamheten. Vi 
konstaterar att det finns kontroller i form av att samtliga direktupphandlingar ska anmälas till 
upphandlingsenheten samt att det upprättas en upphandlingsplan över planerade 
upphandlingar. Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör överväga  kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 
och fullmäktiges riktlinje och policy.   
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4. Stickprov 

Resultatet av stickprovsundersökningen redovisas i nedanstående tabeller. Tabellerna visar 
vilket underlag som granskarna har fått ta del av samt eventuella kommentarer till utfallet.  
 
 

Expandia Moduler AB Dokumentation Kommentar 

Avser Skolmoduler/paviljonger  

Fakturerat 2021 7 888 940 kr  

Förfrågningsunderlag Ja 
Inköpet avser ett avrop från 

ramavtal genom förnyad 
konkurrensutsättning  

Öppningsprotokoll Ja   

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-30 

 
Kommentar:  
Expandia ingår i SKR:s inköpscentral ADDA ramavtal för hyresmoduler. Kommunen finns 
med på ADDA:s hemsida över kommuner som får avropa från ramavtalet via förnyad 
konkurrensutsättning. Kommunen ska göra en förnyad konkurrensutsättning vid avrop. 
Dokumentationen avser en förnyad konkurrensutsättning gällande skolmoduler och 
paviljongen.    
 

Farmartjänst   Dokumentation Kommentar 

Avser 

Hjälptjänster, 
exempelvis röjning av 

träd, städning, 
snöskottning. 

Tjänsterna ska utföras när 
kommunen inte har möjlighet att 

utföra uppdragen i egen regi. 

Fakturerat 2021 2 010 768 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat 

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-19 

 
Inga kommentarer.  
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Johannesson bygg AB Dokumentation Kommentar 

Avser 
Löpande 

byggnadsarbete  
 

Fakturerat 2021 820 680 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja  
Giltigt t.o.m. 2018-11-30 med 

automatisk förlängning 2 + 1 år  

 
Kommentar:  
Avser ramavtal för löpande byggarbeten. I förfrågningsunderlaget framgår att kommunen 
skulle anta de tre leverantörer som offererade lägst pris. Två anbud inkom och avtal 
tecknades med båda. Johannesson bygg AB kom tvåa i upphandlingen. Den leverantör som 
vann upphandlingen har fakturerat kommunen drygt 10 mnkr under samma period.   

I avtalet framgår att uppdragen ska fördelas utifrån lägsta avtalade priser, utförandetid och 
förmåga och kompetens.  

 

Lekolar AB Dokumentation Kommentar 

Avser Lekmaterial  

Fakturerat 2021 1 423 358 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering Ja   

Tilldelningsbeslut Ja   

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2021-05-31 + 1 år 

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet tillsammans övriga kommuner i Kronobergs län. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning av avtalet.  
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Läromedia AB Dokumentation Kommentar 

Avser Läromedel  

Fakturerat 2021 2 31 770 kr  

Förfrågningsunderlag Ej tillämpbart  

Öppningsprotokoll Ej tillämpbart  

Vinnande anbud Ej tillämpbart  

Anbudsutvärdering 
Ej tillämpbart 

 

Tilldelningsbeslut Ej tillämpbart  

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2023-01-30 

 

Kommentar: 

Läromedia AB ingår i ADDA:s ramavtal för läromedel. Kommunen finns med bland de 
kommuner som får avropa på ADDA:s hemsida. Ramavtalet är tecknat med Läromedia och 
beställningar görs direkt från ramavtalsleverantörens webbutik. Kommunen kan handla direkt 
av leverantören och det behöver inte göras någon förnyad konkurrensutsättning, därav ”ej 
tillämpbart” i ovanstående tabell.  

 

Älmhultsbygdens Taxi  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Färdtjänst och 

skolskjuts  
 

Fakturerat 2021 5 837 061 kr 
5,1 mnkr avser inköp genomförda 

2020 

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud 
Ej tillämpbart Går ej att avgöra då det saknas 

anbudsutvärdering 

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej Daterat 2011-11-29 

Avtal  Ja 
2018-12-31 +1 år 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Inköpen avser både färdtjänst och skolskjuts. Erhållen dokumentation omfattar upphandling 

av färdtjänst.  

Merparten av inköpen avser tjänster som är utförda 2020.  

Det finns inget öppningsprotokoll som visar hur många leverantörer som har lämnat anbud. 
Eftersom det saknas anbudsutvärdering går det inte att avgöra om Älmhultsbygdens Taxi 
lämnade det mest fördelaktiga anbudet utifrån pris och kvalitet.  

Avtalet kan inklusive avtalsförlängning ha gällt som längst till 2019-12-31. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning.  
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Maxi  Dokumentation Kommentar 

Avser Skafferiartiklar  

Fakturerat 2021 1 123 766 kr   

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Signerat av en person  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 
Giltigt t.o.m. 2022-04-01 1+1+1 

Ej signerat 

 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt om inte kommunen säger upp det senast 3 månader innan 
utgångsdatum. Avtalet kan gälla som längst i 4 år. I avtalet framgår att bindande avtal föreligger 
när båda parterna har undertecknat avtalet. Avtalet är inte undertecknat.  

Enligt öppningsprotokollet inkom endast ett anbud (Maxi).  

 

OKQ8 Dokumentation Kommentar 

Avser Drivmedel   

Fakturerat 2021 719 401 kr  

Förfrågningsunderlag Nej 
En leverantör har tillfrågats via 

mejl 

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej  

Avtal  Ja Giltigt till 2021-02-28 1 + 1 +1 år 

 

Kommentar: 

Inköpet hanterats som en direktupphandling utan föregående annonsering. Kommunen 
uppger att OKQ8 är den enda leverantören på orten som erbjuder både biogas och 
diesel/bensin. Kommunen hade tidigare två leverantörer för biogas respektive diesel/bensin.    
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PacsOn Dokumentation Kommentar 

Avser 
Städkemikalier och 

städtillbehör  
 

Fakturerat 2021 2 669 479 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

Se notering nedan 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 2020-12-31 + 1 år  

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet. Avtalet kan förlängas med 1 år om köparen begär förlängning 
senast sex månader före avtalsperiodens slut. Vi har inte tagit del av någon avtalsförlängning.  

I tilldelningsbeslutet framgår att inga av leverantörerna kvalificerade sig och att det därför 
övergick till ett förhandlat förfarande. I anbudutvärderingen framgår däremot att samtliga 
leverantörer kvalificerades. I ett tilldelningsbeslut daterat en månad efter det första 
tilldelningsbeslutet framgår att PacsOn bedöms vara mest ekonomiskt fördelaktigt. Enligt 
anbudsutvärderingen har PacsOn lägst pris.  

Phersco  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Konsulttjänster 
projektledning  

 

Fakturerat 2021 2 286 588 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 

2020-04-30 1 + 1 år avtalet 
förlängs automatiskt 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Enligt förfrågningsunderlag skulle 3-9 leverantörer antas. Det inkom två anbud varav båda 
antogs. Det finns ingen anbudsutvärdering.  
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4.1. Bedömning  

Genomförd stickprovsundersökning visar att det i hög utsträckning har upprättats tillräcklig 
dokumentation och att inköpen har genomförts i enlighet med LOU och fullmäktiges riktlinje 
och policy. Nio av tio stickprov har konkurrensutsatts och samtliga stickprov har avtal. Det 
noteras att det förekommer avtal och öppningsprotokoll som inte har signerats.  
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5. Slutsats och rekommendationer  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. Bedömningen 
görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras samt 
att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Fullmäktiges riktlinje och policy fastställer att det ska följas upp att leverans sker enligt avtal 
samt att det ska upprättas en upphandlingsplan. Granskningen visar att avtalsuppföljning har 
genomförts inom ramen för den interna kontrollplanen samt att det har upprättats en 
upphandlingsplan.  

Vi konstaterar att det har skett ett utvecklingsarbete avseende upphandlingsfrågor och 
uppmuntrar kommunstyrelsen till att fortsätt arbetet med att implementera de nya 
styrdokumenten på området. 

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

 

Revisionsfrågor Svar 

Följer kommunen lagen om offentlig 
upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande 
riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

Upprättas tillräcklig dokumentation? 

Ja 

Är samarbetet mellan det centralt 
placerade stödet för 
upphandlingsfrågor och kommunens 
nämnder ändamålsenligt? Får berörd 
personal det stöd som behövs? Finns 
tillräcklig kompetens för uppdraget? 

Ja 

Säkerställer kommunstyrelsen att den 
interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är 
tillräcklig? 

Delvis 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 

 

Älmhult den 15 februari 2022 

 
Jakob Smith   Anna Färdig     
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef  
 Tillförordnad upphandlingschef  

 
 
Dokument: 

 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige 2021-12-13 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Förenklad direktupphandlingsrutin, arbetsmaterial  
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Dokumentation i stickproven  
 Upphandlingsplan 2022 
 Delegationsordning kommunstyrelsen  

 
 
 
.  
 
 
 
 


