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§ 216 Dnr 2018/148-10 
 

Svar på granskning av inköp/upphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar till revisorerna enligt 
upprättad tjänsteskrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 
EY har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo 
kommun att genomföra en granskning av kommunens 
inköp/upphandling. Granskningens syfte har varit att bedöma 
kommunstyrelsens och KFT-nämndens styrning, ledning och 
uppföljning av inköpsprocessen. Den sammanfattande bedömningen 
är att denna behöver stärkas.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2018-10-23 § 132 att uppdra till 
kommunchefen att ta fram svar på granskningen. 
 
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 2018-11-12 lämnat förslag på 
svar till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-20 § 150. 
Granskning av inköp/upphandling 2018-10-10. 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Upphandlingsansvarig 
Ekonomikontoret 
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Granskning av inköp/upphandling 
 
Ärendebeskrivning 
 Säkerställa att kommunens fastställda upphandlingspolicy 

med tillhörande riktlinjer överensstämmer med gällande 
lagstiftning 

Lessebo kommuns upphandlingspolicy är uppbyggd enligt 
gällande lagstiftning. Upphandlingspolicyn ska enligt gällande 
rutiner aktualiseras kommande mandatperiod. Självklart ska en 
förändring av policyn ske vid ändrad lagstiftning. 

Vi har idag en rutin på att upphandlingar av varor över 
direktupphandlingsgränsen (586 907 kronor år 2018) ska 
annonseras. Vid direktupphandlingar mellan 100 000 och 586 907 
kronor bjuder vi in minst tre potentiella leverantörer.  
Direktupphandlingarna ska dokumenteras genom användande av 
en blankett som visar vilka tre leverantörer som har fått en 
offertförfrågan och vilken leverantör som valts, samt motiv till det 
val som gjordes.  Denna blankett ska skickas till 
upphandlingsansvariga. Vi behöver förbättra vår rutin för 
upphandlingar under 100 000 kronor. 

 Fastställa hur uppföljning och återrapportering av fastställd 
upphandlingspolicy ska ske 

Kommunstyrelsen ska besluta om en återrapportering av 
upphandlingspolicy och av upphandlingar- inköpsrutinen två 
gånger per år. Upphandlings/inköpsansvarig kommer 
kontinuerligt till ledningsgruppen och informerar. För att skapa en 
rutin för detta kommer åtgärden att läggas in i centrala 
ledningsgruppens årshjul. 

 Tydliggöra hur dokumentation ska ske för upphandlingar, 
både över och under direktupphandlingsgränsen. Säkerställa 
att diarieföring och förvaring av upphandlingsdokument sker 
enligt fastställt regelverk 
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Tydliga rutiner finns på Komin där samtliga medarbetare kan ta 
del av dessa. Vi har även vid ett flertal tillfällen genomgång med 
samtliga chefer på chefsdagarna. Växjö kommuns 
upphandlingschef har också varit och informerat/utbildat våra 
chefer i ärendet.  

Under hösten sker ett arbete med att gå igenom samtliga 
stödprocesser som inte är verksamhetsspecifika i kommunen. 
Syftet med detta att effektivisera och att minska sårbarheten i 
verksamheterna. Flera rutinen även inom avtal och inköp hanteras 
av flera förvaltningar och personal. Syftet är att skapa en 
gemensam administrationsprocess.  

Ärenden diarieförs i programmet Tendsign. Diarieföringen sker på 
respektive förvaltning vilket inte är optimalt. Vi bör få fram en 
rutin där ärendena diarieförs centralt. Vi ska även förtydliga i 
regelverket om diarieföringen. 

 

 Internkontrollarbetet bör inkludera kontrollmoment som 
avser inköp och upphandling för berörda nämnder 

Vid olika intervaller har upphandling och inköp varit med som en 
process i internkontrollplanen. Senast upphandling och inköp var 
med i internkontrollen var 2017. Då arbetet skulle följas upp hur 
inköpsansvarig genomför processkartläggning beträffande 
upphandling och inköp. Samt att säkerställa att verksamheterna 
följer gällande rutiner. 

För att säkerställa gällande rutiner kan upphandling och inköp 
vara med årligen i interkontrollplanen. 

 Upprätta en gemensam avtalsdatabas där samtliga avtal 
registreras och som är tillgänglig för samtliga medarbetare.  

Idag finns de flesta avtal i programmet Evolution, alla har dock 
inte tillgång till detta system. Upphandlingsansvarig har tillgång 
till KFT-nämnden i Evolution. Under 2019 kommer vi att kunna se 
samtliga avtal och upphandlingar på Komin som samtliga 
medarbetare har tillgång till. 

 
 
Bakgrund 
Upphandlingsregelverket består av fyra lagar. Lagen om offentlig 

upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, 
lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och 
lagen om upphandling av koncessioner.  

En effekt av lagstiftningen är att offentlig verksamhet förmodas att 
göra bättre affärer då lagstigningen kräver öppenhet och 
transparens i upphandlingsförfarandet. Vidare måste den 
upphandlande myndigheten kunna precisera vad som ska 
upphandlas i ett upphandlingsdokument. De förtroendevalda 
revisorerna har efter sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att 
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genomföra en granskning av kommunens inköpsprocess. 
Granskningen är gjord av revisionsfirman EY, Ulrika Strånge och 
Emelie Doung. 

 

Granskningens syfte är att granska kommunstyrelsen och kultur-
fritid- och teknisk nämnd. Vid granskningen framkom följande 
rekommendationer.  

 

1. Säkerställa att kommunens fastställda upphandlingspolicy med 
tillhörande riktlinjer överensstämmer med gällande lagstiftning 

2. Fastställa hur uppföljning och återrapportering av fastställd 
upphandlingspolicy ska ske. 

3. Tydliggöra hur dokumentation ska ske för upphandlingar, både över och 
under direktupphandlingsgränsen. Säkerställa att diarieföring och 
förvaring av upphandlingsdokument sker enligt fastställt regelverk 

4. Internkontrollarbetet bör inkludera kontrollmoment som avser inköp 
och upphandling för berörda nämnder 

5. Upprätta en gemensam avtalsdatabas där samtliga avtal registreras och 
som är tillgänglig för samtliga medarbetare.  

 
 
 
 
 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Förvaltning 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
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