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 Sammanfattning, bedömning och rekommendationer 1

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning för att 
bedöma om kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och 
stadens inköps- och upphandlingspolicy. Uppdraget omfattar även en uppföljning av åtgärder 
efter granskningen av stadens upphandling i ett koncernperspektiv. 
 
Staden har idag i allt väsentligt de styrdokument som behövs för att ge förutsättningar för en 
fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet. Det finns dock behov av vissa justeringar 
och kompletteringar. 

Personalbrist på upphandlingsenheten har tidigare framhållits som en väsentlig förklaring till 
brister i upphandlingsverksamheten. Med de nyrekryteringar som skett bedömer 
upphandlingsenheten att den idag har en bemanning som möjliggör en effektiv och säker 
upphandlingsverksamhet.  

Sammantaget ger granskningen en bild av att annonserade upphandlingar fungerar bra när 
det gäller efterlevnad av LOU. När det gäller direktupphandlingar är det svårare att ge en 
generell bild. De direktupphandlingar som genomförs genom upphandlingsverktyget 
TendSign och därmed är kända av upphandlingsenheten förefaller fungera, dock med 
dokumentationsbrister. Statusen för direktupphandlingar som inte genomförs genom 
TendSign är okänd.    

Vid annonserade upphandlingar sker kontroll att anbudsgivarna inte har anmärkningar 
avseende skatter och avgifter, har en stabil ekonomi och att anbudsgivaren eller företrädare 
för anbudgivaren inte är i konkurs eller är dömd för brott i yrkesutövningen.  
 
Löpande under avtalstiden sker kontroll av betalningar av till leverantörer. Kontroll sker av 
”bluff-företag”, dubbelbetalningar, avvikande betalningar etc. Upphandlingsenheten har tagit 
kontakt med Skatteverket angående att införa löpande leverantörskontroll.  
 
För direktupphandlingar över 100 000 kr ska enligt riktlinjerna leverantörskontroll ske på 
samma sätt som vid annonserade upphandlingar. Eftersom det inte finns rutiner för 
uppföljning/kontroll av direktupphandlingar är det okänt i vilken omfattning kravet på 
leverantörskontroll efterlevs. Vid granskning av fem direktupphandlingar framkom att 
leverantörskontroll endast skett i två fall. 
 
Det främsta utvecklingsområdet gäller direktupphandlingar. För att säkerställa att inte 
otillåtna direktupphandlingar sker behövs bättre systemstöd samt kontroll- och 
uppföljningsmöjligheter.   

Upphandlingsenheten gör tertialvis en sammanställning för varje förvaltning. 
Sammanställningarna visar en hög ramavtalstrohet, men brister i rutiner och systemstöd 
torde påverka uppföljningens kvalitet. Bättre systemstöd behövs för att höja kvaliteten på 
uppföljningen av ramavtalsefterlevnad.  För att underlätta uppföljning av fakturor mot avtal 
ska koppling av något slag kunna ske mellan avtal och faktura.  

Kultur och traditioner är faktorer som påverkar möjlighet och hastighet i stadens 
förändringsarbete när det gäller koncernsamordning. Genom det nybildade koncernbolaget 
borde samordning mellan staden och bolagen kunna underlättas. 

Det finns rekommendationer i den tidigare granskningsrapporten som inte är i linje med 
stadens styr- och uppföljningsmodeller. Inom sådana områden sker inte stadens 
utvecklingsarbete i den riktning som granskningsrapporten rekommenderar.   
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Granskningen föranleder följande rekommendationer:  
 

 Riktlinjen för direktupphandlingar bör tillföras krav på dokumenterad utvärdering. 
 

 Blanketten för direktupphandling bör tillföras uppgift om leverantörskontroll.  
 

 Vid den planerade översynen av inköps- och upphandlingspolicyn 2016 bör 
upphandlingsenhetens mandat och ansvar skrivas tydligare. 
 

 Rutiner för kontroll och uppföljning av direktupphandlingar bör utarbetas.  
 

 Rutin och/eller system som möjliggör kontroll av att direktupphandlingsgränsen inte 
överskrids för hela upphandlande myndigheten bör införas. 
 

 Möjligheterna till bättre systemstöd för uppföljning av ramavtalsefterlevnad bör 
undersökas. 
 

 Koppling mellan avtal och faktura ska kunna göras för att underlätta uppföljning. 
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 Inledning 2

2.1 Bakgrund 

Staden upphandlar varor och tjänster till stora belopp årligen. Det är viktigt att kommunens 
upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Om lagstiftningen inte följs 
riskeras överprövning, tidsförskjutningar och staden kan även bli dömd till skadestånd. 
 
Under 2013 genomfördes en granskning som avrapporterades i revisionsrapporten 
Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv. En uppföljning av åtgärder  
efter den granskningen genomförs.  

2.2 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens upphandlingar följer gällande 
lagstiftning och stadens inköps- och upphandlingspolicy. 

2.3 Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 
► Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och stadens 

regelverk? 

► Genomförs direktupphandlingar enligt LOUs och stadens regelverk, inklusive LOUs 
dokumentationskrav för direktupphandlingar över 100 000 kr från 2014-07-01?  

► Sker kontroll av leverantörerna vid upphandling och löpande under avtalstiden avseende 
exempelvis betalningar av skatter och avgifter, betalningsanmärkningar?   

► Finns rutiner för uppföljning/kontroll av efterlevnad av ingångna (ram)avtal? 

► Finns rutiner för uppföljning/kontroll av efterlevnad av reglerna för direktupphandling? 

Utöver revisionsfrågorna ovan har en uppföljning skett av åtgärder efter granskningen av 
stadens upphandling i ett koncernperspektiv.  

2.4 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 
 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av 
 
 Kommunallagen. 
 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 
 Västerås stads inköps- och upphandlingspolicy.  
 Kommunfullmäktiges beslut inom upphandlingsområdet. 

2.5 Metod 

Stickprov, intervjuer och dokumentstudier är metoderna som använts i granskningen. 

Genom registeranalys av leverantörsreskontran har stickprovsvis leverantörer som under 
helåret 2014 haft en försäljning överskridande 505 800 kr (direktupphandlingsgränsen) valts 
ut för granskning av om inköpen skett enligt LOU.  
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Därutöver har stickprovsvis fem annonserade upphandlingar och fem direktupphandlingar 
över 100 000 kronor granskats med avseende på regelefterlevnad och dokumentation. 

Intervju har genomförts med ekonomidirektören, upphandlingschefen och upphandlings-
strateg vad avser denna granskning och uppföljningen av den tidigare granskningen. 
Därutöver har underlag inhämtats från andra för granskningen relevanta personer.  

Dokumenten som studerats är interna styrdokument (se 3.1), underlag till fem annonserade 
upphandlingar och fem direktupphandlingar (se 3.7 och 3.8) samt tertialsammanställningar.  

2.6 Kvalitetssäkring 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har de intervjuade fått möjlighet att komma med 
synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att rapporten bygger på korrekta fakta och 
uttalanden. Skriftliga bekräftelser på att de intervjuade mottagit rapporten och haft denna 
möjlighet kommer att inhämtas från de som inte själva hör av sig i samband med fakta-
kontrollen. All korrespondens kring faktakontrollen har arkiverats.  

 Resultat av genomförd granskning och uppföljning 3

3.1 Interna styrdokument 

Staden har ett antal styrdokument som direkt eller indirekt påverkar upphandlingsområdet: 
 

► Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag.  
Antagen av kommunfullmäktige i maj 2011.  

► Riktlinje för inköp och avrop. Beslutad av ekonomidirektören 15 mars 2015.  

► Riktlinje för direktupphandling. Beslutade av kommunstyrelsen 19 november 2014.  

► Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar. Beslutad av kommunstyrelsen  
den 4 mars 2015. 

► Riktlinje för anskaffning av IT-stöd. Beslutad av kommunstyrelsen den 23 oktober 
2013. 

► Riktlinjer för projektstyrning i Västerås stad. Beslutad av kommunstyrelsen  
den 11 oktober 2007. 

► Handlingsplan för upphandling. Antas årligen av kommunstyrelsen. 

► Handlingsplan för upphandling. Beslutas årligen per nämnd. 

► Rutiner för hantering av handlingar i upphandlingssystemet, 2015-04-08.  

 
Flertalet dokument är nya eller har nyligen uppdaterats. Det är endast Inköps- och 
upphandlingspolicyn, av de dokument som direkt berör upphandlingar, som har antagits 
innan de senaste ändringarna i LOU trätt i kraft. Beloppsuppgifterna för direktupphandlingar i 
policyn har därigenom inte uppdaterats efter senaste ändringarna i LOU. Enligt uppgift är en 
översyn av policyn planerad 2016. 
 
Vid den planerade översynen av inköps- och upphandlingspolicyn 2016 bör enhetens 
mandat skrivas tydligare. I det praktiska upphandlingsarbetet är rollen tydlig, men inte lika 
tydlig i policyn. Värt att notera är att riktlinjen för direktupphandling är tydligare avseende 
upphandlingsenhetens mandat än upphandlingspolicyn.  
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Av upphandlingspolicyn framgår att avtalstroheten ska följas upp årligen. Policyn talar dock 
inte om vem som ska genomföra uppföljningen och har ansvar för att den genomförs – detta 
är en otydlighet som bör åtgärdas i översynen av policyn. 
 
Som framgår av avsnittet om direktupphandlingar och rekommendationerna bör vissa 
ändringar ske i riktlinjen för direktupphandling. 

Handlingsplan för upphandling upprättas idag per kalenderår av samtliga förvaltningar med 
upphandlingsbehov av varor och tjänster samt entreprenader 

Sammantaget ger styrdokumenten en bra grund för formellt korrekta upphandlingar enligt 
LOU. 

3.2 Bemanning 

Bristande bemanning på upphandlingsenheten har i tidigare granskningar varit en förklaring 
till olika brister i upphandlingsverksamheten. En tillräcklig bemanning är en förutsättning för 
en effektiv upphandlingsverksamhet med god intern kontroll.  
 
Upphandlingsenheten inom Servicepartner har idag 21 tjänster tillsatta. 13 personer arbetar 
med upphandlingarna; en upphandlingschef, en administratör och 11 upphandlare. 
Därutöver har enheten fyra personer som ansvarar för Västerås Inköpsportal (VIP) och fyra 
personer som administrerar uthyrning av utrustning m.m. som upphandlingsenheten inköpt 
för hela stadens räkning.  
 
En person på enheten har sagt upp sig. Den personen har arbetsuppgifter som inte behöver 
ersättas. Däremot söker enheten en avtalscontroller/analytiker, som ska kvalitetssäkra VIP 
och göra uppföljningar.  
 
Upphandlingschefen gör bedömningen att enhetens bemanning gör det möjligt att bedriva 
verksamheten på ett önskvärt sätt, vilket inte varit möjligt under flera år på grund av 
personalbrist.    

3.3 Koncernsamordning 

När det gäller samordning av upphandlingar inom koncernen pågår arbete att bättre länka 
staden och bolagen. Eftersom kulturen och traditionen är att bolagen har varit mycket 
självständiga går man, enlig uppgift, försiktigt fram. Länkningen är en större fråga än bara 
upphandling, och ligger i arbetet med att utveckla styrningen i kommunkoncernen.  
 
Upphandlingsenheten arbetar med involvera bolagen mer i upphandlingarna, men det sker 
på frivillig väg för bolagen. 
 
Genom det nybildade koncernbolaget borde samordning mellan staden och bolagen kunna 
underlättas. 

3.4 Intern kontroll 

Enligt stadens modell för intern kontroll ska inte gemensamma processer som upphandling 
och inköp omfattas av nämnders och styrelsers internkontrollplaner för den egna 
verksamheten. Det finns en särskild internkontrollplan för gemensamma processer. 
Respektive nämnd omfattas i olika grad av internkontrollplanen för den gemensamma 
processen för upphandling beroende på nämndens verksamhet. 
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3.5 Mål och strategier 

Upphandlingspolicyn anger stadens förhållningssätt i inköps- och upphandlingsfrågor, främst 
avseende ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att samverkan inom staden, med 
andra kommuner m fl ska ske för att genomföra så kostnadseffektiva och hållbara inköp och 
upphandlingar framgår också.  
 
I stadens (exklusive bolagen) handlingsplan för upphandling finns nio kvantitativa mål för 
perioden, som följs upp.  
 
Inom respektive förvaltning sker årliga genomgångar av avtal, behov av avtal, resursbehov 
och prioriteringar för den egna förvaltningen. Upphandlingsenheten medverkar igenom-
gångarna. Stadsledningskontoret har motsvarande process för de egna och kommun-
gemensamma avtalen. 

3.6 Registeranalys 

Vi har, med stöd av registeranalys av leverantörsreskontran, gjort ett urval av leverantörs-
fakturor i syfte att bedöma efterlevnad av LOU. Leverantörerna har valts ut från områden 
som omfattas av LOU, dvs. skolpengar, LOV ersättningar, bidrag till ideella föreningar etc. 
har exkluderats i urvalet. Leverantörer med avtal registrerade i Västerås stads avtalsdatabas 
har också exkluderats eftersom stickprovet är valt utifrån där vi bedömer risken för fel som 
störst. Finns redan avtal bör risken för felaktiga inköp vara liten.   
 
De sju leverantörerna nedan återstod från ett större initialt urval sedan leverantörer med 
fakturor som inte avsåg LOU plockats bort, exempelvis vissa hyror, köpeskillingar och 
finansiella tjänster. För de sju leverantörerna har den största fakturan valts ut för kontroll av 
inköps-/upphandlingsform.  
 
Det finns inga principer eller rutiner för koppling mellan en leverantörsfaktura och ett avtal. 
En koppling som skulle kunna finnas genom exempelvis ”märkning” på fakturan med 
avtalsnummer eller en beställningsblankett bifogad fakturan där underliggande avtal framgår. 
Eftersom sådana kopplingar saknas, kan frågan om inköps-/upphandlingsform endast 
besvaras genom att kontakta enheten som är ansvarig för fakturan. Denna brist begränsar 
upphandlingsenhetens möjligheter att kontrollera avtalsefterlevnad och efterlevnad av LOU. 
Upphandlingschefen upplyste om att man har för avsikt att begära avtalsnummer (märkning) 
av fakturorna.   
 
 

Leverantör 
Tot belopp 

(tkr) 

Antal fakturor Upphandlingsform 

PEAB Anläggning AB                              31 117 219 Annonserad upphandling 

Nordiska Byggkoncept AB                                 27 032 148 Annonserad upphandling 

Tengbomgruppen AB                             600  3 Annonserad upphandling 

Strabag Sverige AB                   14 082 12 Annonserad upphandling 

Svevia AB            4 315 23 Annonserad upphandling 

HIQ Mälardalen AB             2 098 17 Avrop ramavtal 

Gabioner Sweden AB            1 052 1 Avrop ramavtal 

 
Stickprovet visar att inköpen skett enlig LOUs former för inköp.    
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3.7 Annonserade upphandlingar 

Annonserade upphandlingar genomförs och dokumenteras i upphandlingsverktyget 
TendSign. Genom TendSign finns strukturerade underlag för förfrågningsunderlag som 
innefattar samtliga informations- och kravdelar i en upphandling, inklusive bl.a. mallar för 
miljöhänsynstagande. För byggentreprenader och tjänster med anledning av bygg-
entreprenader finns särskilda branschstandarder (administrativa föreskrifter) som omfattar 
kraven enligt LOU samt övriga krav för genomförandet inklusive miljö- och anställningskrav. 
Upphandlaren har att utifrån mallarna i TendSign anpassa innehållet till den aktuella 
upphandlingen. 
   
Vid annonserade upphandlingar sker kontroll av att anbudsgivarna inte har anmärkningar 
avseende skatter och avgifter, har en stabil ekonomi och att anbudsgivaren eller företrädare 
för anbudgivaren inte är i konkurs eller är dömd för brott i yrkesutövningen.   
 
Löpande under avtalstiden sker kontroll av betalningar till leverantörer genom systemet 
Inyjett. Genom Inyjett sker kontroll av ”bluff-företag”, dubbelbetalningar, avvikande 
betalningar etc. Upphandlingsenheten har tagit kontakt med Skatteverket angående att införa 
löpande leverantörskontroll.  
 
Upphandlingsenheten gör tertialvis en sammanställning (inköpsbokslut) för varje förvaltning, 
utom mjuka sektorn, benämnd Verksamhetsberättelse Inköp. Sammanställningen grundar 
sig på ekonomiska värden hämtade ur stadens ekonomisystem, Visma Control och VIP, och 
sammanställs manuellt i Excel.  
 
Av sammanställningen framgår inköpssumma, antal inköp, antal leverantörer, antal 
beställningar i VIP, avtalstrohet, 20 största leverantörerna, efterlevnad av miljöpolicy, 
genomförda annonserade upphandlingar och uppföljning av förbättringsområden.  
 
De exempel på tertialsammanställningar som presenterats visar en hög andel beställningar 
i VIP och en hög avtalstrohet, men brister i rutiner och systemstöd torde påverka upp-
följningens kvalitet. Exempelvis ger systemen bara möjlighet att ramavtalsuppföljning sker på 
leverantör och inte på vara/tjänst, fast ramavtalen avser vara/tjänst och inte leverantör.    
. 
Sammanställningarnas kvalitet har inte kunnat bedömas vid granskningstillfället eftersom 
den person som självständigt och på egen hand gjort sammanställningarna nyligen slutat 
och ingen annan var insatt i hur sammanställningarna gjorts. Enligt upphandlingschefen har 
man bestämt att tre personer i fortsättningen ska ha kunskap om hur sammanställningarna 
ska upprättas.  
 
Genom ett stickprov från en förteckning över genomförda upphandlingar har fem upp-
handlingar valts ut. De fem utvalda annonserade upphandlingarna har granskats utifrån hur 
de har genomförts. Respektive upphandling har granskats i förhållande till LOU och stadens 
inköps-och upphandlingspolicy och övriga relevanta beslut och riktlinjer. Upphandlingarna 
har valts ut för att få en spridning på olika organisatoriska enheter och olika slags varor och 
tjänster. 
 
Följande underlag har begärts in för de fem upphandlingarna: 

► Förberedelse, initiering 

► Förfrågningsunderlag 

► Anbudsöppningsprotokoll 
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► Anbudsutvärdering 

► Övrig dokumentation av upphandlingen (som är relevant för granskningen) 

► Utvärdering av genomförd upphandling 

► Avtal. 

De granskade upphandlingarna avser: 
 
Matservice – 2014/414-PV-061. 
Vi har inga synpunkter eller kommentarer till följd av granskningen.  
 
Landskapsarkitekter – 2014/697-TN-061. 
Avtal har tecknats med 25 leverantörer av landskapsarkitektstjänster. Förväntat behov av 
tjänsten är ca 2 mkr. Avrop upp till 75 000 kronor sker efter rangordning av tre leverantörer. 
Avrop över 75 000 kronor ska ske enligt principen för förnyad konkurrensutsättning, vilket 
innebär att samtliga 25 leverantörer ska beredas tillfälle att lämna offert. Genom att i 
förfrågningsunderlaget skriva att avtal ska tecknas med samtliga leverantörer som klarar 
kvalifikationskraven riskerar staden att få ett stort administrativt arbete avseende ett avtal 
med liten beloppsmässig volym.  

I övrigt har vi inga synpunkter eller kommentarer till följd av granskningen.  

Ombyggnad Norra Källgatan – 2015/80-TN- 061. 
Vi har inga synpunkter eller kommentarer till följd av granskningen.  

Flyttningstjänster – 2015/477-KS. 
Upphandlingen av flyttningstjänster är ofullständigt dokumenterad i diariet. Det saknas 
kompletterande förfrågningsunderlag där upphandlingsform, utvärderingskriterier mm 
framgår. Därutöver saknas anbudsöppningsprotokoll. 

Upphandlingen har överprövats, men överprövningen påverkade inte resultatet av upp-
handlingen. Dokumentation avseende överprövningen är inte införd i TendSign eller i diariet. 

Förutom bristerna i dokumentationen har vi inga synpunkter eller kommentarer till följd av 
granskningen.  

IT-stöd för hemtjänstens verksamhet – 2014/479-PV-061. 
Upphandlingen IT-stöd för hemtjänstens verksamhet är under överprövning och följaktligen 
föreligger inget avtal. En anbudgivare har begärt överprövning med avseende på 
anbudsutvärderingen och det efterföljande tilldelningsbeslutet.  

Vi spekulerar inte i förvaltningsrättens ställningstagande utan noterar endast att om utgången 
av målet går i anbudsgivarens favör bör staden beakta det vid utformningen av ska-krav i 
kommande upphandlingar. Bland frågorna som rätten ska ta ställning till är hur absolut är ett 
ska-krav? Måste alla ska-krav vara uppfyllda för att anbudet inte ska diskvalificeras?    

I övrigt har vi inga synpunkter eller kommentarer till följd av granskningen.  

3.8 Direktupphandlingar 

Riktlinje för direktupphandling beslutades av kommunstyrelsen 19 november 2014. Att ha 
riktlinjer för direktupphandling är ett krav i LOU från 1 juli 2014. Av riktlinjen framgår bl.a. 
följande:  
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► Vid direktupphandling till ett värde som uppgår till 30 000 – 100 000 kr ska 
upphandlingen genomföras i samråd med upphandlingsenheten. 
 

► Vid direktupphandling till ett värde som uppgår till 100 000 – 505 800 kr ska 
upphandlingen genomföras av upphandlingsenheten. 

Direktupphandlingarna ska genomföras med hjälp av stadens upphandlingssystem 
(TendSign) och avtalen ska registreras i VIP.  

Som stöd för att direktupphandlingarna över 100 000 kr genomförs i enlighet med LOUs 
skärpta krav från 1 juli 2014, har upphandlingsenheten tagit fram en blankett för genom-
förandet av direktupphandlingar. För avtal över 100 000 kr ska även leverantörskontroll ske 
på samma sätt som vid annonserade upphandlingar.  

Genom att TendSign ska användas för större direktupphandlingar (över 100 000 kr) är det 
öppet för samtliga att lämna anbud och därigenom möjliggörs konkurrens även i 
direktupphandlingar.   

I blanketten för direktupphandling framgår inte att leverantörskontroll ska genomföras vid 
upphandlingen. Enligt riktlinjen ska leverantörskontroll ske även för större direktupp-
handlingar. Leverantörskontroll under avtalens löptid torde inte vara aktuellt med tanke på  
att direktupphandlade avtal endast bör gälla en kort tid.    

Det framgår inte av riktlinjer eller blankett hur utvärdering och beslut om direktupphandling 
ska ske och dokumenteras. 

Upphandlingsenheten ansvarar enligt riktlinjerna för att utarbeta rutiner för direktupphand-
lingar inklusive rutiner för kontroll och uppföljning. Rutiner för kontroll och uppföljning av 
direktupphandlingar har inte utarbetats. Genom systemet Inyjett sker viss kontroll av 
betalningar till leverantörer.  

I rutinbeskrivningen för direktupphandling i riktlinjen framgår som första steg att kontrollera i 
VIP om avtal finns innan man går vidare med en direktupphandling. Av riktlinjen framgår 
vidare att avtal som tecknats efter direktupphandling ska registreras i VIP. 
 
Staden är en upphandlande myndighet. Det innebär att direktupphandlingsgränsen på 
505 800 kr gäller sammantaget för hela staden för inköp av samma slags vara eller tjänst 
under ett år. Systemstöd saknas för att följa upp om direktupphandlingsgränsen efterlevs för 
hela staden sammantaget.  
 
Fem direktupphandlingar har granskats. 

Traktor till Vallby friluftsmuseum 2015/168-KUN 

Förfrågningsunderlaget är utformat enligt stadens mall och har lagts ut i Tendsign. 
Utvärdering sker enligt principen lägst pris. Inget framgår i förfrågningsunderlagen om 
leverantörskontroll. Fyra anbud lämnades. Anbuden ligger under direktupphandlingsgränsen. 
Tilldelningsbeslut finns. Ingen utvärdering har tagits fram som visar hur anbudsgivarna svarat 
mot kraven i förfrågningsunderlaget och till vem tilldelning bör ske. Det framgår inte heller om 
avtal tecknats. 
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Ordningsvakter 2015 2015/371-KS-061 

Förfrågningsunderlaget är utformat enligt stadens mall och har lagts ut i Tendsign. 
Utvärdering sker enligt principen lägst pris. Det framgår av förfrågningsunderlaget att staden 
ska genomföra leverantörskontroll – inget i dokumentationen visar om sådan kontroll 
genomförts. Ett anbud lämnades. Anbudet ligger under direktupphandlingsgränsen. 
Tilldelningsbeslut finns. Ingen utvärdering har tagits fram som visar hur anbudsgivaren svarat 
mot kraven i förfrågningsunderlaget. Det framgår inte heller om avtal tecknats. 

Dagvattenfilter, ALOS 05 2014/625-TN 

Förfrågningsunderlaget är utformat enligt stadens mall och har lagts ut i Tendsign. 
Utvärdering sker enligt principen ekonomiskt mest fördelaktigt. Det framgår av förfråg-
ningsunderlaget att staden ska genomföra leverantörskontroll – inget i dokumentationen 
visar om sådan kontroll genomförts. Två anbud lämnades. Anbuden ligger under direkt-
upphandlingsgränsen. Tilldelningsbeslut och utvärdering finns. Det framgår inte om avtal 
tecknats. 

Maskinsopning 2015/102-TPS-061 

Förfrågningsunderlaget är utformat enligt stadens mall och har lagts ut i Tendsign. 
Utvärdering sker enligt principen lägst pris. Inget framgår i förfrågningsunderlagen om 
leverantörskontroll. Två anbud lämnades. Anbuden ligger under direktupphandlingsgränsen. 
Tilldelningsbeslut och utvärdering finns.  Det framgår inte om avtal tecknats. 

Konsumtionens klimatpåverkan 2015/969-KS-061 

Förfrågningsunderlaget är utformat enligt stadens mall och har lagts ut i Tendsign. 
Utvärdering sker enligt principen ekonomiskt mest fördelaktigt. Inget framgår i förfrågnings-
underlagen om leverantörskontroll. Tre anbud lämnades. Anbuden ligger under direktupp-
handlingsgränsen. Tilldelningsbeslut och utvärdering finns. Det framgår inte om avtal 
tecknats. 

Genom att TendSign ska användas vid större direktupphandlingar, utifrån ett standardiserat 
förfrågningsunderlag, skapas bra förutsättningar för formellt korrekta direktupphandlingar.  

Av blanketten för direktupphandling framgår inte krav att köparen ska genomföra leverantörs-
kontroll vid upphandlingen.  I två av de fem direktupphandlingarna har ett sådant krav lagts 
till. Om sådan kontroll faktiskt genomförts framgår inte av dokumentationen. För att efterleva 
riktlinjen för direktupphandling bör leverantörskontroll genomföras och dokumenteras. 
Leverantörskontroll bör även läggas in i mallen för direktupphandling och inte behöva läggas 
till vid varje direktupphandling. 

I samtliga granskade direktupphandlingar finns tilldelningsbeslut. Däremot har upp-
värderingen dokumenterats endast i tre fall. I inget fall framgår det av dokumentationen om 
avtal tecknats. För en fullgod dokumentation bör utvärdering och avtal finnas. Riktlinjerna för 
direktupphandling bör kompletteras så att det framgår att utvärderingen ska dokumenteras 
och på ett enhetligt sätt. 

I ingen av de fem granskade direktupphandlingarna har direktupphandlingsgränsen 
överskridits. Som framgår ovan av kontrollen med hjälp av registeranalysen har en 
direktupphandling skett som inte svarar mot LOUs krav och som sannolikt är en otillåten 
direktupphandling. Upphandlingsenheten har överblick över direktupphandlingar som 
genomförs i TendSign. Direktupphandlingar som inte går genom TendSign har inte 
upphandlingsenheten (eller någon annan) överblick över. Därför kan det finnas felaktiga 
direktupphandlingar.     
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 Svar på revisionsfrågorna och sammanfattning av uppföljningen 4

 
Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och stadens 
regelverk? 
Staden har i allt väsentligt de riktlinjer och rutiner som krävs för att skapa förutsättningar för 
att genomföra och dokumentera annonserade upphandlingar enligt LOU och stadens 
regelverk.   
  
Stickprovet med annonserade upphandlingar visar att upphandlingarna i huvudsak sker 
korrekt enligt LOU och andra regler. I en upphandling finns det brister i dokumentationen. 
Det har inte i övrigt framkommit något som indikerar att annonserade upphandlingar inte 
skulle ske enlig LOU och stadens regelverk. 
 
Resultatet av överprövningarna kan komma att ge anledning att överväga hur ska-krav bör 
utformas i förfrågningsunderlagen. 
 
Genomförs direktupphandlingar enligt LOUs och stadens regelverk, inklusive LOUs 
dokumentationskrav för direktupphandlingar över 100 000 kr från 2014-07-01? 
En riktlinje för direktupphandling som beaktar förändringarna i LOU har beslutats av 
kommunstyrelsen och en blankett som stöd för genomförandet av direktupphandling har 
tagits fram. Vissa kompletteringar av dokumenten bör ske för att de ska ge ett mer 
heltäckande stöd vid direktupphandlingar. 
 
Vissa brister finns i dokumentationen av de fem granskade direktupphandlingarna. I övrigt 
finns inga avvikelser mot LOU. Enligt stadens regelverk ska leverantörskontroll genomföras. 
Det framgår inte av dokumentationen om sådan kontroll skett i tre av de fem granskade 
direktupphandlingarna. 
 
I ingen av de fem granskade direktupphandlingarna har direktupphandlingsgränsen 
överskridits. Upphandlingsenheten har överblick över direktupphandlingar som genomförs i 
TendSign. Direktupphandlingar som inte går genom TendSign har inte upphandlingsenheten 
(eller någon annan) överblick över. Därför kan det finnas felaktiga direktupphandlingar.     

Sker kontroll av leverantörerna vid upphandling och löpande under avtalstiden 
avseende exempelvis betalningar av skatter och avgifter, betalningsanmärkningar? 
Vid annonserade upphandlingar sker kontroll av att anbudsgivarna inte har anmärkningar 
avseende skatter och avgifter, har en stabil ekonomi och att anbudsgivaren eller företrädare 
för anbudgivaren inte är i konkurs eller är dömd för brott i yrkesutövningen.  
 
För direktupphandlingar över 100 000 kr ska enligt riktlinjerna leverantörskontroll ske på 
samma sätt som vid annonserade upphandlingar. Eftersom det inte finns rutiner för 
uppföljning/kontroll av direktupphandlingar är det okänt i vilken omfattning kravet på 
leverantörskontroll efterlevs. Att det av förfrågningsunderlaget för endast vid två av fem 
granskade direktupphandlingarna framgår att leverantörskontroll ska ske visar brister i 
efterlevnad av riktlinjens krav. 
 
Löpande under avtalstiden sker kontroll av betalningar till leverantörer genom systemet 
Inyjett. Genom Inyjett sker kontroll av ”bluff-företag”, dubbelbetalningar, avvikande 
betalningar etc. upphandlingsenheten har tagit kontakt med Skatteverket angående att införa 
löpande leverantörskontroll.  
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För direktupphandlade avtal torde leverantörskontroll under avtalens löptid inte vara aktuellt 
med tanke på avtalens normalt korta löptid.    
 
Finns rutiner för uppföljning/kontroll av efterlevnad av ingångna (ram)avtal? 
Upphandlingsenheten gör tertialvis en sammanställning för varje förvaltning, utom mjuka 
sektorn, benämnd Verksamhetsberättelse Inköp. Sammanställningen grundar sig på 
ekonomiska värden hämtade ur stadens ekonomisystem, Visma Control och VIP, och 
sammanställs manuellt i Excel.  
 
Sammanställningarna visar en hög ramavtalstrohet, men brister i rutiner och systemstöd 
torde påverka uppföljningens kvalitet. 
 
Att den person som gjort sammanställningarna slutat och ingen annan kunde vid 
granskningstillfället presentera hur sammanställningarna tas fram visar ett för stort 
nyckelpersonsberoende. I fortsättningen ska tre personer ha kunskap att kunna göra 
sammanställningarna. 
 
Finns rutiner för uppföljning/kontroll av efterlevnad av reglerna för direktupphandling? 
Rutiner för kontroll och uppföljning av direktupphandlingar har inte utarbetats. Genom 
systemet Inyjett sker viss kontroll av betalningar till leverantörer.  

Sammanfattning av uppföljningen 
Rekommendationerna i rapporten Granskning av stadens upphandling i ett 
koncernperspektiv spänner över allt från övergripande principiella rekommendationer till 
konkreta synpunkter på styrdokument.  

Vår bedömning avseende styrdokument, som policys, riktlinjer, handlingsplaner etc, är att det 
mesta finns framtaget idag. Vid den planerade översynen av upphandlingspolicyn bör de 
synpunkter som givits på policyn beaktas. I vilken utsträckning, som riktlinjen för 
direktupphandling, har fått genomslag och vunnit acceptans i verksamheterna är dock för 
tidigt att ge svar på. 

När det gäller de principiella rekommendationerna är bilden mer komplicerad. Kultur och 
traditioner är faktorer som påverkar möjlighet och hastighet i stadens förändringsarbete när 
det gäller koncernsamordning. Genom det nybildade koncernbolaget borde samordning 
mellan staden och bolagen kunna underlättas. 

Det finns rekommendationer i granskningsrapporten som inte är i linje med stadens styr- och 
uppföljningsmodeller. Inom sådana områden sker inte stadens utvecklingsarbete i den 
riktning som granskningsrapporten rekommenderar.   

En nyckelfaktor i arbetet med att utveckla rutiner och kontroller är att det finns en bemanning 
som kan genomföra det. Bemanningsläget på upphandlingsenheten, som i flera 
sammanhang nämnts som ett stort problem, är enlig uppgift bra idag, och därmed finns 
förutsättningar för vidareutveckling av rutiner och kontroller. 

 
Västerås den 19 januari 2016 
 
 
Curt Öberg  
Executive Director 


