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Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun genom-

fört en granskning av upphandlingsverksamheten inom kommunen. Granskningens övergri-

pande syfte är att bedöma hur upphandlingar hanteras i förhållande till lagstiftning. Gransk-

ningen avser att belysa överväganden inför upphandling och utreda om genomförandet sker i 

enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer samt att bedöma den interna kontrollen av upp-

handlingsverksamheten. Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden.  

De huvudsakliga iakttagelser och bedömningar som vi gör i granskningen är följande: 

 Ystads kommuns upphandlingspolicy är omfattande och tydlig när det gäller ansvar 

för kompetenskrav, samordning och uppföljning. Eftersom den inte uppdaterats se-

dan de senaste lagförändringarna är den dock inaktuell i vissa delar. 

 Det förefaller finnas olika uppfattningar om i vilken mån upphandlingsavdelningen ska 

vara delaktig vid samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar och det är enligt vår 

bedömning viktigt att denna ansvarsfördelning tydliggörs. Vi vill påpeka att det i poli-

cyn är tydligt att upphandlingsavdelningen alltid ska informeras vid upphandling. 

 I dagsläget finns inget upphandlingsnätverk inom kommunen men det kan enligt de 

intervjuade komma att bli aktuellt framöver. Vi ser möjliga fördelar i ett eventuellt nät-

verk då det kan förbättra förutsättningarna för samordning av inköpsbehov, likformig-

het i genomförande, utbildning och information samt framtagning av strukturkapital. 

 Även avseende avtalshanteringen anser vi att det verkar föreligga oklarheter kring 

samhällsbyggnadsnämndens skyldighet gentemot upphandlingsavdelningen. Det är 

enligt vår bedömning väsentligt att avtalsdatabasen är komplett och uppdaterad. 

 Vi ser en risk i att dokumentationen kring vissa av samhällsbyggnadsnämndens upp-

handlingar är svårtillgänglig då den inte diarieförs. Kommunen har att följa offentlig-

hetsprincipen och diariet är kommunens huvudsakliga verktyg för att säkerställa att 

kraven på offentlighet tillgodoses. 

 Enligt vad vi kan bedöma har centrala funktioner inom kommunen en god upphand-

lingskompetens. Lagstiftning och praxis ändras emellertid ständigt varför vidareut-

bildningar inom området måste ske frekvent. Vidare är det viktigt att upphandlings-

/avropskompetens sprids i organisationen.  

 Enligt vår bedömning omfattas inte upphandlingsområdet av kommunens interna kon-

troll i tillräcklig utsträckning. Eftersom det är ett komplext område med ett strikt regel-

verk bör uppföljningar av att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt genomföras fre-

kvent. Även de upphandlingar som genomförs inom samhällsbyggnadsnämndens 

område omfattas av kommunstyrelsens ansvar för övervakning. Uppföljningar gent-

emot leverantörsreskontra bör genomföras i syfte att kontrollera att upphandlingar 

sker när så är påbjudet. Den stickprovskontroll som vi genomfört visar att samhälls-

byggnadsförvaltningen i dagsläget genomför inköp om stora belopp utanför ramavtal. 

 Vid genomförd stickprovsgranskning har någon typ av kommentar föranletts i 11 av 

15 granskade fall. I flera fall har inköp gjorts genom direktupphandling trots att sam-

hällsbyggnadsnämndens totala inköp från respektive leverantör överstiger gränsen 

för direktupphandling enligt LOU. I några av de granskade annonserade upphand-

lingarna ser vi otydligt specificerade villkor för utvärdering eller fördelning av uppdrag 

mellan anlitade leverantörer.  
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Rekommendationer 

 Påskynda upprättandet av en ny upphandlingspolicy. 

 Tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden/-

förvaltningen och upphandlingsavdelningen. 

 Inrätta ett upphandlingsnätverk med samtliga förvaltningar och kommunala bolag. 

 Säkerställ att samtliga slutna avtal inom samhällsbyggnadsnämndens område rappor-

teras till upphandlingsavdelningen för registrering i avtalsdatabasen. 

 Säkerställ att kraven på offentlighet tillgodoses, företrädesvis genom att regelmässigt 

diarieföra upphandlingsunderlagen. 

 Säkerställ att kontinuerliga vidareutbildningar hålls för såväl centralt upphandlingsan-

svariga som beställare på förvaltningarna. 

 Genomför uppföljningar utifrån leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att upp-

handlingar sker när så är påbjudet enligt lagstiftningen. Uppföljningen bör omfatta de 

upphandlingar som genomförs inom samhällsbyggnadsnämndens område. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun genom-
fört en granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. Granskningens övergripande 
syfte är att bedöma hur upphandlingar hanteras i förhållande till lagstiftning. Granskningen 
ska utgöra ett underlag för kommunens revisorer att uttala sig om upphandlingar sker i enlig-
het med LOU. Granskningen avser att belysa överväganden inför upphandling och att utreda 
om genomförandet sker i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer samt att bedöma den 
interna kontrollen av upphandlingsverksamheten.   

1.2. Revisionsfrågor 

Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns policy/riktlinjer för hur upphandlingar ska hanteras inom kommunen? 

 Har kvalitetsaspekter beaktats vid upphandlingar? Hur har de i så fall bedömts och 

hur följs de upp? 

 Har den kommunala särarten, med krav på offentlighet och sekretess, meddelande-

frihet etc., beaktats? 

 Vilket stöd har verksamheten för att genomföra upphandlingar? 

o Hur ser organisationen ut? 

o Finns ett vedertaget IT-stöd? 

o Sker utbildningsinsatser o.dyl.? 

 Vilken uppföljning görs av att avtal tecknade med entreprenörer följs? 

 Kartlägg och bedöm kommunens internkontrollarbete avseende upphandling. 

Test av intern kontroll genom stickprov 

 Kontrollera erforderlig dokumentation, från förfrågningsunderlag till avtalstecknande. 

 Kontrollera att upphandlingar genomförts när så är påbjudet. 

 Kontrollera översiktligt att upphandlingarna följer regelverket.  

1.3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
 Ystads kommuns interna riktlinjer: 

 Upphandlingspolicy 
 Anvisningar och rutinbeskrivningar 

1.4. Metod och avgränsning 

En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har utförts. Intervjuer har genomförts med 

kommunens upphandlingschef samt upphandlingsansvariga tjänstemän på samhällsbygg-

nadsförvaltningen. Kontroll av regelefterlevnad och följsamhet gentemot avtal avseende 

upphandlingar har skett genom stickprov. Stickprovsgranskningen avser 15 av samhälls-

byggnadsförvaltningens större leverantörer, vilka valts ut från leverantörsreskontran. För de 

utvalda leverantörerna i stickprovet har upphandlingsförfarandet granskats genom genom-

gång av väsentliga dokument (t.ex. annons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, 

anbudsprövning, tilldelningsbeslut och avtal). Resultatet av stickprovsgranskningen redovi-

sas i bilaga 2. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  
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2. Regelverk och lagstiftning 

2.1. Lagen om offentlig upphandling 

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

samhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större 

förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15 juli 2010. Förändringar-

na som trädde i kraft den 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska 

ske. De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i 

form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rätts-

processer avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en mål-

sägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält 

ett, i deras tycke, oriktigt förfarande. 

Upphandlande myndigheter använder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal avses enligt 5 kap. 

LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 

leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samt-

liga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid (3 kap. 13 § LOU).  

Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) 

om det inte finns särskilda skäl (5 kap. 3 § LOU). Särskilda skäl kan utgöras av t.ex. ett av-

gränsat projekt som beräknas pågå något längre tid än fyra år och som inte har någon natur-

lig fortsättning när projektet avslutats. Ett annat skäl kan vara att upphandlingen medför stora 

investeringar för leverantören som ska skrivas av under avtalstiden. 

I den proposition som föregick 2010 års ändringar upphandlingslagstiftningen anges att det 

bör krävas att ett ramavtal med flera leverantörer och som innehåller samtliga villkor för till-

delning av kontrakt som bygger på ramavtalet genom en rangordning eller i övrigt genom 

utformningen av innehållet i ramavtalet tillhandahåller objektiva grunder för att fastställa i 

vilken ordning leverantörerna skall ha möjlighet att leverera. 

Ändringarna som trädde i kraft den 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningen rör främst över-

prövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat införs en så kallad avtalsspärr, som 

innebär att det är förbjudet för en upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt 

efter ett tilldelningsbeslut. Vidare ersätts begreppet ”lågt värde” med en fast beloppsgräns 

som anges i lagtexten motsvarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär att direktupp-

handling kan ske till ett värde om cirka 284 000 kronor, räknat över hela avtalsperioden. 

Det blir även möjligt att ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid med lagen. En 

helt ny sanktion införs, upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut av en förvaltningsdom-

stol efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlingsskadeavgiften (17 kap. 4 § LOU) får 

inte utgöra mer än 10 procent av kontraktsvärdet eller högst 10 miljoner kronor. 

2.2. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy 

Iakttagelser 

Ystads kommuns upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige den 15 maj 2008. Vid 
granskningstillfället pågår ett arbete med att ta fram en ny policy i samarbete med Sjöbo, 
Simrishamn och Tomelilla kommuner.  

I den vid granskningstillfället gällande upphandlingspolicyn anges att upphandlingsverksam-
heten ska utgå från ett affärsmässigt korrekt uppträdande präglat av effektivitet, kompetens, 
miljöhänsyn och samverkan. Upphandlingar ska baseras på tydliga förfrågningsunderlag, 
marknadens konkurrens ska utnyttjas och objektivitet ska iakttas genom att behandla an-
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budsgivarna likvärdigt. Därtill ska kommunens upphandlingsverksamhet verka för en funge-
rande konkurrens på sikt genom att även små och medelstora företag ges möjlighet att kon-
kurrera, utan att kraven leder till otillåtet gynnande av lokal leverantör.  

I policyn anges att kommunen inte ska genomföra upphandlingar på egen hand där samord-
nad upphandling med andra kommuner är möjlig. Policyn påpekar även att samtliga enheter 
inom kommunen är skyldiga att följa ramavtalen och att avsteg från avrop på befintliga ram-
avtal endast får ske med tillstånd av den centrala upphandlingsfunktionen. Vidare specifice-
ras krav på miljöhänsyn, sociala hänsyn och affärsetik. 

Till kommunens upphandlingspolicy finns riktlinjer för direktupphandling samt tillämpningsan-
visningar. De beloppsgränser som anges för direktupphandlingar är lägre än de som anges i 
gällande lagstiftning.  Riktlinjerna anger även att minst tre leverantörer ska tillfrågas vid di-
rektupphandling och att förfarandet ska dokumenteras. 

Enligt den ansvarsfördelning som fastslås i upphandlingspolicyn och tillämpningsanvisning-
arna gäller, i korthet, följande: 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att upphandlingsverksamheten bedrivs på ett korrekt 

och effektivt sätt samt för samordning och övervakning av kommunens upphand-

lingsverksamhet.  

 Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att personal som handlägger inköps- och 

upphandlingsärenden har den kompetens som krävs. De ansvarar även för att över-

vaka att gällande lagstiftning, policy och riktlinjer efterlevs. 

 Kommunens centrala upphandlingsfunktion ska ha överblick och kännedom om 

andra enheters behov och ansvara för att samverkan utvecklas med andra kommu-

ner, varför upphandlingsfunktionen alltid ska kontaktas för en bedömning av förut-

sättningarna för upphandling i samverkan.  

Vår bedömning 

Ystads kommuns upphandlingspolicy är omfattande och tydlig när det gäller ansvar för kom-

petenskrav, samordning och uppföljning. Eftersom den inte uppdaterats sedan de senaste 

lagförändringarna är den dock inaktuell i vissa delar och vi anser att kommunen bör påskyn-

da processen med att upprätta en ny policy. 

Rekommendationer 

 Påskynda upprättandet av en ny upphandlingspolicy. 
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3. Kommunens upphandlingsverksamhet 

3.1. Organisation och genomförande 

Iakttagelser 

Sedan 2007 har kommunens haft en central upphandlingsfunktion som bl.a. ansvarar för att 
genomföra kommunövergripande upphandlingar och delta i förvaltningsspecifika upphand-
lingar. Den centrala upphandlingsavdelningen består av ungefär en och en halv heltidstjänst 
fördelat på två personer. Sedan en tid tillbaka ingår upphandlingschefen i kommunlednings-
gruppen. Det finns inte något upphandlingsnätverk inom kommunen men upphandlingsche-
fen och berörda förvaltningsrepresentanter träffas emellanåt. Eftersom upphandlingschefen 
genomför det mesta vid upphandling ses inget direkt behov av ett formellt nätverk men det 
uppges att de kommunala bolagen har efterfrågat ett sådant och att det därför kan komma 
att bli aktuellt framöver.  

Kommunens upphandlingschef uppger att han deltar i samtliga annonserade upphandlingar 
som genomförs i förvaltningarna. Undantaget är samhällsbyggnadsnämndens upphandling-
ar, där han endast deltar i vissa fall. Enligt de intervjuade beror detta på att samhällsbygg-
nadsnämndens upphandlingar i stor utsträckning är tekniskt specifika. Vid vissa upphand-
lingar rådfrågar samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlingschefen under framtagandet av 
förfrågningsunderlaget. Enligt policyn ska upphandlingschefen få kännedom om samhälls-
byggnadsnämndens upphandlingar men de intervjuade uppger att detta inte alltid sker. Re-
presentanterna från samhällsbyggnadsförvaltningen uppger sig ha fått uppfattningen om att 
upphandlingschefen inte har tid och resurser att hantera samtliga upphandlingar och att detta 
är en grund till att förvaltningen inte alltid informerar denne om kommande upphandlingar.   

Vid intervju med samhällsbyggnadsförvaltningen uppges att förvaltningen har inlett en över-
syn av processer och organisation, vilket innebär att frågan om hur upphandlingsverksamhe-
ten ska organiseras kommer att lyftas framöver. 

Vår bedömning 

Enligt vår bedömning är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan upphandlingsavdelningen 

och samhällsbyggnadsnämnden/-förvaltningen tydliggörs. Det förefaller finnas olika uppfatt-

ningar om i vilken mån upphandlingsavdelningen ska vara delaktig vid nämndens upphand-

lingar. Vi vill dock påpeka att det i policyn är tydligt att upphandlingsavdelningen alltid ska 

informeras. 

Vad gäller det eventuella upphandlingsnätverket med bolagen ser vi flera möjliga fördelar. Ett 

upphandlingsnätverk förbättrar förutsättningarna för samordning av inköpsbehov, likformighet 

i genomförande, utbildning och information, samt framtagning av strukturkapital. 

Rekommendationer 

 Tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden/-

förvaltningen och upphandlingsavdelningen. 

 Inrätta ett upphandlingsnätverk med samtliga förvaltningar och kommunala bolag. 

3.1.1. Samverkan med andra kommuner 

Iakttagelser 

Som tidigare nämnts fastslås i Ystads kommuns upphandlingspolicy att upphandlingssam-

verkan ska eftersträvas. Kommunen samverkar i dagsläget med andra kommuner i Ystad-

Österlenregionen. Exempelvis har upphandling av livsmedel genomförts inom ramen för det-
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ta samarbete och pågående är en upphandling av varudistribution. Ansvaret för genomfö-

randet av upphandlingarna varierar mellan kommunerna. Samarbetet regleras genom avtal 

men uppgifterna fördelas enligt uppgift efter hand. Samarbetskommunernas upphandlings-

ansvariga sammanträder var tredje vecka. 

Utöver Ystad-Österlenregionens samverkan drar Ystads kommun emellanåt nytta av de 

upphandlingar som görs av SKL Kommentus. De intervjuade på samhällsbyggnadsförvalt-

ningen uppger att förvaltningen ingår i SKL:s upphandlingar i ökande utsträckning och att det 

finns tydliga fördelar med detta. Därtill använder kommunen sig emellanåt av föreningen 

Husbyggnadsvaror (HBV) för samordnade upphandlingar inom fastighetsområdet.  

Vår bedömning 

Enligt vår bedömning är det positivt att kommunen strävar efter att dra nytta av de samver-

kansmöjligheter som finns inom upphandlingsområdet i syfte att effektivisera resursanvän-

dandet. Enligt upphandlingspolicyn ingår i upphandlingsavdelningens roll att vid varje upp-

handling se över eventuella möjligheter till samverkan, vilket utgör ett skäl för samhällsbygg-

nadsförvaltningen att i ökad utsträckning informera upphandlingsavdelningen om kommande 

inköpsbehov. 

3.1.2. Upphandlingsstöd och kompetensutveckling 

Iakttagelser 

Som IT-stöd använder kommunen upphandlingssystemet Oreo. De intervjuade anser att sy-

stemet ger god struktur i dokumentationen. Dokumentationen diarieförs enligt uppgift inte i 

kommunens diarium. I Oreo finns en avtalsdatabas som möjliggör sökning på artiklar. Samt-

liga anställda i kommunen har läsrättigheter i avtalsdatabasen men endast upphandlingsen-

heten har befogenhet att göra ändringar. Avtalsdatabasen har en automatisk funktion som 

gör användaren uppmärksam på avtal vars löptid närmar sig slutet. Den är dock enligt upp-

gift inte helt uppdaterad, dels p.g.a. tidigare tekniska problem och dels då samhällsbygg-

nadsförvaltningen enligt uppgift sällan ger vidare sina avtal till upphandlingsavdelningen.  

Upphandlingschefen uppger att förvaltningarna ibland har svårt att hitta rätt i avtalsdataba-

sen och att han ofta konsulteras vid frågor kring vilka avtal som finns inom kommunen. Upp-

handlingsavdelningen tillhandahåller instruktioner och information om avtal och inköp på int-

ranätet. Det har enligt uppgift varit svårt att sprida kunskap om avtalen då intresset för att 

delta vid informationsträffar visat sig vara lågt.  

Utöver ovan nämnda informationsträffar har ingen utbildning i upphandlings- och inköpsfrå-

gor tillhandahållits genom kommunens centrala upphandlingsfunktion. På samhällsbygg-

nadsförvaltningen uppges dock att upphandlarna emellanåt deltar i externa utbildningar och 

nätverk och att den personal som är i behov av upphandlingskompetensen deltar i utbild-

ningar därefter. 

Vår bedömning 

Även avseende avtalshanteringen anser vi att det verkar föreligga oklarheter kring samhälls-

byggnadsförvaltningens skyldighet gentemot upphandlingsavdelningen. Det är enligt vår be-

dömning väsentligt att kommunens avtalsdatabas är komplett och uppdaterad. 

Vidare ser vi en risk att dokumentation kring upphandlingar som inte görs genom Oreo, vilket 

gäller en del av samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar, är svårtillgängliga. Underlagen 

diarieförs inte heller. Kommunen har att följa offentlighetsprincipen och diariet är kommunens 

huvudsakliga verktyg för att säkerställa att kraven på offentlighet tillgodoses. 
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Enligt vad vi kan bedöma har centrala funktioner inom kommunen god upphandlingskompe-

tens. Lagstiftning och praxis ändras emellertid ständigt varför vidareutbildningar inom områ-

det måste ske frekvent. Vidare är det viktigt att upphandlings-/avropskompetens sprids i or-

ganisationen. Kommunen bör därför hålla interna utbildningar, alternativt köpa in utbildning-

ar, för nyckelpersoner/personal som upphandlar och/eller avropar mot ramavtal.  

Rekommendationer 

 Säkerställ att samtliga slutna avtal inom samhällsbyggnadsnämndens område rap-

porteras till upphandlingsavdelningen för registrering i avtalsdatabasen. 

 Säkerställ att kraven på offentlighet tillgodoses, företrädesvis genom att regelmässigt 

diarieföra upphandlingsunderlagen. 

 Säkerställ att kontinuerliga vidareutbildningar hålls för såväl centralt upphandlingsan-

svariga som beställare på förvaltningarna. 

3.2. Intern kontroll med avseende på upphandlingsverksamheten  

Iakttagelser 

Enligt kommunens upphandlingspolicy ska upphandlingsverksamheten årligen följas upp och 

rapport lämnas till kommunstyrelsen. Av uppföljningen ska bl.a. ramavtalstroheten framgå. 

Upphandlingsavdelningen genomför enligt uppgift avtalstrohetskontroller på olika områden 

inom ramen för internkontrollarbetet, som stående punkt i internkontrollplanen. Avtalstrohe-

ten har enligt uppgift visat sig vara hög inom livsmedel och lägre inom kontorsmaterial och 

drivmedel. Ingen uppföljning görs av förvaltningarnas direktupphandlingar.  

Upphandlingsavdelningen genomför inte heller några kontroller avseende samhällsbygg-

nadsnämndens upphandlingar då dessa i de flesta fall inte är tillgängliga för avdelningen. I 

samhällsbyggnadsnämndens risk- och väsentlighetsanalys värderas risken för att upphand-

lingar överprövas. Punkten ingår dock inte i kontrollplanen och bemöts därför inte med åt-

gärd. De intervjuade upplever att förvaltningens olika verksamheter har insyn i varandras 

upphandlingsverksamhet genom att frågor kring avtal och inköpsbehov behandlas i led-

ningsgruppen, och anser därmed att det finns ett behov av att kontrollera verksamheternas 

upphandlingar. Vidare anser förvaltningen att den kontrollerande rollen bör ligga hos upp-

handlingschefen.  

Vår bedömning 

Enligt vår bedömning omfattas inte upphandlingsområdet av kommunens interna kontroll i 

tillräcklig utsträckning. Eftersom det är ett komplext område med ett strikt regelverk bör upp-

följningar av att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt genomföras frekvent. Även de upp-

handlingar som genomförs inom samhällsbyggnadsnämndens område omfattas av kom-

munstyrelsens ansvar för övervakning. Vidare bör uppföljningar gentemot leverantörsres-

kontra genomföras i syfte att kontrollera att upphandlingar sker när så är påbjudet. Den 

stickprovskontroll som vi genomfört visar att samhällsbyggnadsförvaltningen i dagsläget 

genomför inköp om stora belopp utanför ramavtal. 

Rekommendationer 

 Säkerställ på en övergripande nivå att upphandlingsverksamheten sker med tillfred-

ställande kvalitet, inom ramen för intern kontroll eller annan löpande uppföljning.  

 Genomför uppföljningar utifrån leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att upp-

handlingar sker när så är påbjudet enligt lagstiftningen. Uppföljningen bör omfatta de 

upphandlingar som genomförs inom samhällsbyggnadsnämndens område. 
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3.3. Uppföljning av kvalitet i levererade varor och tjänster 

Enligt de intervjuade ankommer det på de verksamhetsansvariga att följa upp kvalitet och 

leverans av upphandlade varor och tjänster. På vårdsidan finns enligt uppgift inte längre så 

många entreprenörer men tidigare fanns en uppföljningsansvarig på vårdsidan. Denna roll 

innehas i dagsläget av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

På samhällsbyggnadsförvaltningen uppges att kvalitet följs upp vid varje leverans. Vid bygg-

nationer finns en kontrollansvarig som kontrollerar arbetet i efterhand. Vid mindre leveranser 

dokumenteras inte denna uppföljning men detta görs enligt uppgift vid större investeringspro-

jekt. En del av förvaltningens byggnationsupphandlingar görs genom partnerskap, vilket en-

ligt de intervjuade ger goda förutsättningar för uppföljning och avstämning med leverantörer-

na under projektets gång. 

Vad gäller beaktande av den kommunala särarten i upphandlingar uppges att upphandlings-

avdelningen gör bedömningar vid varje enskild upphandling. Vid upphandling av driftentre-

prenad inkluderas enligt uppgift skrivning om meddelarfrihet vid i princip samtliga fall. Huru-

vida underlagen ska sekretessbeläggas uppges vara en komplicerad fråga som upphand-

lingsavdelningen är skyldig att hantera. Upphandlingschefen hämtar stöd i tidigare domar 

kring sekretessprövning men anser att frågan är svår. 

Vår bedömning  

Enligt vår bedömning behöver rutinerna och systemen för att följa upp efterlevnaden av de 

krav som ställs på leverantörer vid upphandlingar utvecklas. Kraven bör anges genom upp-

följningsbara kriterier i förfrågningsunderlaget, för vilka en uppföljningsplan bör fastställas. 

Utan effektiv uppföljning riskerar de krav som ställs på exempelvis meddelarfrihet att bli ur-

holkade.  

3.4. Sammanfattande bedömning utifrån stickprovsgranskningen 

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll avseende 15 leverantö-

rer. I 11 av 15 fall har granskningen föranlett kommentar. I flera fall kan konstateras att inkö-

pen från de granskade leverantörerna gjorts genom direktupphandling trots att samhälls-

byggnadsnämndens totala inköp från respektive leverantör överstiger gränsen för direktupp-

handling enligt LOU. Ramavtal med leverantörer för dessa varor/tjänster bör därför upprättas 

i enlighet med lagstiftningen. Sådana ramavtal ger sannolikt också bättre villkor.  

I två fall anges att särskilda skäl till direktupphandling föreligger. De krav som ställs i LOU 

kring sådana skäl är strikt ställda och vår bedömning i dessa fall är att kommunen inte visat 

att sådana skäl föreligger. Ytterligare två av de granskade leverantörerna anlitas löpande då 

kommunen tidigare köpt någon form av system vars drift endast kan skötas av leverantören i 

fråga. Enligt vår bedömning är det vid sådana avtal av vikt att nämnden säkerställer att avta-

let konkurrensutsätts emellanåt, även om det sker med längre intervaller än vad som i LOU 

föreskrivs för ett vanligt ramavtal, i syfte att upprätthålla fördelaktiga avtal för kommunen. 

Avslutningsvis ser vi otydliga villkor i fyra granskade annonserade upphandlingar. I tre fall 

finns utrymme för godtycklig fördelning mellan i avtalet rangordnade leverantörer och i ett fall 

är anbudsutvärderingen otydligt specificerad vilket begränsar bedömningens transparens. 

Ystad, den 11 december 2012 

 

Jakob Smith 

Ernst & Young 

Annika Marking 

Ernst & Young
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Bilaga 1 

Intervjuade medarbetare  

 Lennart Kjellander, upphandlingschef 

 Kerstin Wulff, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Anders Andersson, förvaltningsekonom, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Roger Nilsson, IT-chef 

 Ronny Wiking, teknisk chef (telefonintervju) 

Därtill har Olof Hübner, fastighetschef, beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten.
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Bilaga 2 – Resultat av stickprovsgranskning 

Beloppen som anges nedan är hämtade ur kommunens centrala ekonomisystem och anger 

den totala summan som respektive leverantör fakturerat samhällsbyggnadsnämnden under 

givet år, exklusive moms. Resultatet redovisas i avvikelseform, vilket innebär att endast de 

granskade fall som lett till kommentar redovisas. 

Erlandssons Bygg i Syd AB 

total kostnad 2011 6 253 469 

total kostnad 2012 31 485 727 

Erlandssons Bygg i Syd AB, tidigare PeCo Bygg AB, har anlitats av samhällsbyggnadsför-

valtningen genom två olika avtal. Det ena är ett ramavtal som slöts den 1 oktober 2010 och 

förlängdes fr.o.m. 1 oktober 2012. Ramavtalet är tecknat med tre leverantörer med rangord-

ning, där Erlandssons Bygg i Syd AB rangordnas som nummer ett och därmed enligt skrivel-

se i förfrågningsunderlaget ska tilldelas 50 procent av uppdragen. Övriga uppdrag ska förde-

las mellan de leverantörer som rangordnats som tvåa (35 procent) och trea (15 procent). 

Ramavtalstecknandet föregicks av en upphandling som genomfördes av HBV för kommunen 

samt AB Ystadbostäder.  

Erlandssons Bygg i Syd AB har även anlitats för ny- och ombyggnad av Svarte förskola, med 

en kontraktssumma om 27 695 000 kr. För detta uppdrag har vi inte tagit del av samtliga un-

derlag men av anbudsutvärderingen framgår att Erlandssons Bygg i Syd AB offererat lägst 

pris och bedömts ha erforderlig kompetens för uppdraget.  

Kommentarer 

Vad gäller upphandlingen som genomförts av HBV noterar vi att den i förfrågningsunderlaget 

och avtalet beskrivna fördelningen mellan rangordnade leverantörer är något otydlig. Det 

framgår inte huruvida andelen av uppdragen beräknas i antal uppdrag eller i uppdragens 

värde vilket riskerar att göra fördelningen godtycklig. Det är även oklart hur det säkerställs att 

uppdragen fördelas i enlighet med avtalet. 

Läckeby Water AB  

total kostnad 2011 2 752 980 

total kostnad 2012 384 181 

Under slutet av 2010 reagerade Länsstyrelsen på att Ystads reningsverk hade för höga kvä-

vevärden och begärde att kommunen omgående vidtog de åtgärder som krävdes för att 

verksamheten skulle klara befintligt kvävevillkor fram till dess att Länsstyrelsen beslutat om 

nytt tillstånd för Ystads reningsverk. Då Läckeby Water AB tidigare hade gjort förändringar 

på reningsverket anlitades bolaget för genomförandet av åtgärderna genom direktupphand-

ling. 

Kommentarer 

En av grunderna för att få tillämpa direktupphandling enligt LOU är att det föreligger synnerlig 

brådska. För att undantaget ska kunna åberopas ska det vara absolut nödvändigt att genom-

föra upphandlingen, en synnerlig brådska ska göra att normala tidsfrister inte kan hållas, 

brådskan ska vara förorsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses av den upp-

handlande myndigheten samt brådskan får inte ha orsakats av myndigheten själv. Enligt 

Kammarkollegiets vägledning kring direktupphandlingar ska omständigheten närmast ha 

karaktären av force majeure för att anses omöjlig att förutse. Undantaget är inte heller till-

lämpligt om den upphandlande myndigheten varit medveten om problemet men låtit bli att 

upphandla i tid. Vid sådana här tillfällen är det alltså inte tillräckligt att behovet uppstått plöts-

ligt utan kommunen har ett ansvar att ha god framförhållning och i största möjliga mån förut-
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se den här typen av situationer. Vidare anser vi att det är en brist att kommunen, efter att 

beslut tagits om att direktupphandling skulle tillämpas, inte sände underlaget till mer än en 

leverantör.

Kenneths Gräv Schakt 

total kostnad 2011 2 340 245  

total kostnad 2012 1 602 482 

Hagströms Transport AB 

total kostnad 2011 1 757 824  

total kostnad 2012 1 154 954 

Dessa två leverantörer anlitas för entreprenad-maskintjänster. Enligt uppgift rör det sig hu-

vudsakligen om grävningsjobb och snöröjning. Ingen av tjänsterna har upphandlats och det 

finns inte något avtal mellan kommunen och respektive leverantör. Kommunen begär årligen 

in timprislistor från ett antal företag för de olika maskinerna. De intervjuade uppger att anled-

ningen till att upphandling inte genomförts är att leverantörerna i branschen inte alltid har 

möjlighet att ställa upp till den grad som de åtagit sig. Vidare har ovan nämnda leverantörer 

enligt uppgift kompetens och utrustning inom VA-verksamhet som kommunen behöver. 

Kommentarer 

Enligt vår bedömning finns i detta fall inte tillräckliga skäl att inte genomföra en annonserad 

upphandling enligt LOU. Eftersom inköpen är omfattande är vår bedömning att de i dagsläget 

genomförs genom otillåtna direktupphandlingar. Kommunen förefaller ha ett kontinuerligt 

behov av tjänsterna och bör genomföra en ramavtalsupphandling av dem. 

Tyréns AB 

total kostnad 2011 872 526 

total kostnad 2012 821 183 

Inköpen avser ett antal ombyggnationer där Tyréns AB fungerat som byggnadstekniska kon-

sulter. Därtill anlitas bolaget emellanåt för arbete kring detaljplaner, såsom miljökonsekvens-

beskrivningar och trafikvärderingar. Kring årsskiftet 2011/2012 genomförde upphandlingsav-

delningen en annonserad upphandling av byggprojektledare för Ystad Arena på uppdrag av 

kommundirektören, vilken beräknas motsvara 1 856 000 kr. I bilaga till anbudsunderlaget 

anges att anbudsgivaren ska utvärderas utifrån hur denne uppfyller fyra ställda krav på erfa-

renhet och kompetens. Minst två av de fyra kraven ska vara uppfyllda för att leverantören 

ska anses kvalificerad och uppgifterna ska styrkas genom uppgifter från referenter. Full po-

äng ges om kraven bedöms vara uppfyllda ”med råge”. Av de utvärderingsprotokoll som vi 

tagit del av framgår att tre av fyra anbudsgivare uppfyllde samtliga kriterier och av utvärde-

ringstabellen framgår att Tyréns AB bedömts uppfylla dem med råge. Det finns ingen doku-

mentation över motiveringen till denna bedömning. Tyréns AB var den anbudsgivare som 

offererade högst pris men vann upphandlingen genom att de fick högst poäng vid utvärde-

ringen.  

Enligt öppningsprotokollet har endast upphandlingschefen närvarat vid anbudsöppningen.  

Utöver den annonserade upphandlingen har samhällsbyggnadsförvaltningen anlitat Tyréns 

AB genom direktupphandling vid ett flertal tillfällen. Vi har tagit del av dokumentation från fyra 

sådana direktupphandlingar. I ett fall finns offertförfrågan och utvärdering; i övriga endast 

avtal. En av direktupphandlingarna uppgår enligt avtalet, vilket slöts 1 september 2010, till 

714 000 kr. Övriga understiger gränsen för direktupphandling. 

Kommentarer 

Inledningsvis gör vi bedömningen att 2010 års direktupphandling om 714 000 kr var otillåten. 

Vi bedömer vidare att det finns skäl för nämnden att se över behovet av de tjänster som köps 

in av Tyréns AB då det sammantagna värdet för direktupphandlingarna avseende detaljpla-

nerelaterade tjänster överstiger gränsen för direktupphandling under den granskade perio-
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den. Ett kontraktsvärde ska enligt LOU beräknas över hela avtalsperioden, d.v.s. maximalt 

fyra år, vilket innebär att det kan finnas skäl för nämnden att genomföra en upphandling och 

sluta ramavtal för tjänsterna. 

Vad gäller genomförd annonserad upphandling noterar vi inledningsvis att endast en person 

synes ha närvarat vid anbudsöppningen, vilket inte är i enlighet med de krav som ställs i 15 

kap. 11 § LOU, vilka anger att minst två personer från den upphandlande myndigheten ska 

närvara vid anbudsöppningen.  

Det är omdiskuterat hur referenser kan användas i utvärderingsfasen då praxis inte är enty-

dig i frågan. Det finns därför skäl att använda referenser i utvärderingen av anbud med för-

siktighet. Vad gäller utvärderingskriterierna gör vi bedömningen att de är otydliga. De be-

nämns som krav/kriterier och fungerar som både skall-krav och bör-krav, vilket skapar otyd-

lighet. Vidare specificeras inte vad som menas med ”lång erfarenhet” eller ”uppfyller kraven 

med råge”, vilket gör att utvärderingsmodellen inte är transparent. Detta är noterbart efter-

som vinnande anbudsgivare offererat högst pris men vunnit tack vare hur de bedömts uppfyl-

la ställda krav. Av den dokumentation som vi tagit del av framgår inte varför Tyréns AB be-

dömts skilja sig från övriga anbudsgivare. 

Colorama AB 

total kostnad 2011 629 031 

total kostnad 2012 733 644 

Colorama AB, tidigare Färghuset i Ystad AB, anlitas av samhällsbyggnadsförvaltningen ge-

nom avrop på ramavtal som slöts genom upphandling 2010. Upphandlingen avser golvarbe-

ten och genomfördes av HBV. I ramavtalet rangordnas två leverantörer av vilka Colorama 

rangordnas som nummer ett. I likhet med upphandlingen av Erlandssons Bygg i Syd AB ska 

aktuella uppdrag fördelas mellan rangordnade leverantörer. 

Kommentarer 

Liksom i ovan diskuterad upphandling (Erlandssons Bygg i Syd AB) anser vi att den i förfråg-

ningsunderlaget beskrivna fördelningen mellan rangordnade leverantörer är otydlig. Det 

framgår inte huruvida andelen av uppdragen beräknas i antal uppdrag eller i uppdragens 

värde vilket riskerar att göra fördelningen godtycklig. Det är även oklart hur det säkerställs att 

uppdragen fördelas i enlighet med avtalet. 

VEAB Ventilation Entreprenad AB 

total kostnad 2011 395 000 

total kostnad 2012 174 573 

Kommunen, genom HBV, upphandlade i årsskiftet 2011/2012 ett ramavtal avseende ventila-

tionsarbeten i fastigheter förvaltade av Ystads kommun. VEAB avropas som nummer två 

enligt avtalet, vilket löper fr.o.m. 1 februari 2012.  

Leverantören har även utfört ett ventilationsarbete på Löderups skola samt ett på Hedesko-

gaskolan, där leverantören anlitades genom direktupphandling. Offert begärdes in. Arbetet 

på Löderups skola utfördes under 2011 och motsvarade enligt offerten 200 000 kr.  

Kommentarer 

Vi noterar att den offert som begärts in under 2011 endast motsvarar ca hälften av de kost-

nader som uppkommit under 2011, då ramavtalet ännu inte trätt i kraft. Vidare saknas doku-

mentation som visar att den leverantör som enligt ramavtalet avropas som nummer ett tillfrå-

gats inför de uppdrag som sedan tilldelats VEAB. 
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Stoby Måleri AB 

total kostnad 2011 377 171 

total kostnad 2012 1 018 351 

Ramavtal slöts med Stoby Måleri genom den ramavtalsupphandling som genomfördes med 

hjälp av HBV under 2010 där avtal även slöts med Erlandssons Bygg i Syd AB samt Colora-

ma AB.  

Kommentarer 

Kommentarerna under Colorama AB är även tillämpliga i detta fall. Detta är den tredje leve-

rantören i vårt stickprov för vilken HBV fungerat som upphandlingskonsult åt Ystads kom-

mun. Vi har inte granskat avtalet med HBV och kan inte uttala oss om huruvida upphand-

lingstjänsten direktupphandlats, men vill poängtera att även upphandlingstjänster ska upp-

handlas enligt lagstiftningen. 

Projektkonsult i Lund AB 

total kostnad 2011 370 000 

total kostnad 2012 362 830 

Leverantören har enligt uppgift anlitats av ledning och utveckling men kostnaderna debiteras 

samhällsbyggnadsförvaltningen då de ekonomiska medlen för arenan finns där. Tjänsterna 

har enligt de intervjuade köpts in genom direktupphandling. Avtalet som upprättats mellan 

kommunen och Projektkonsult i Lund AB löper mellan 18 maj 2011 och 30 december 2011. 

Konsulten ersätts enligt avtal med rörligt arvode. Skriftlig avtalsförlängning saknas. 

Kommentarer 

Vi kan konstatera att kostnaderna för bolagets tjänster överstigit gränsen för direktupphand-

ling under båda åren som omfattas av granskningen och att otillåtna direktupphandlingar har 

förekommit. Det finns inte heller någon dokumentation kring marknadsundersökning och ut-

värdering i samband med direktupphandlingen, vilket innebär att de krav som ställs i upp-

handlingspolicyn inte beaktats. 

VA-ingenjörerna AB 

total kostnad 2011 215 085 

total kostnad 2012 346 950 

Bolaget sköter enligt de intervjuade drift- och övervakningssystemet VA-operatör för Ystads 

kommuns vattenverk och tryckstegringsstationer. Systemet upprättades enligt uppgift för 

mellan fem och tio år sedan, utan upphandling. De intervjuade anser att kommunen behöver 

ha samma system för alla reningsverk och att det skulle bli alltför dyrt att byta leverantör, 

vilket är skälet till att kommunen valt att inte konkurrensutsätta tjänsten. 

Kommentarer 

Enligt LOU kan avtalsperioder överstiga fyra år om särskilda skäl föreligger, vilket det kan 

göra i detta fall. Med denna typ av avtal är det dock enligt vår bedömning viktigt att kommu-

nen säkerställer att avtalet är fördelaktigt. Avtalet bör således konkurrensutsättas emellanåt. 

Tieto Sweden AB 

total kostnad 2011 234 946 

total kostnad 2012 300 231 
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Tieto Sweden AB tillhandahåller och sköter drift av system för utbetalning av hyresavier och 

andra IT-system och -tjänster för samhällsbyggnadsförvaltningen. De intervjuade uppger att 

systemet köptes in runt år 2000. Det finns ingen dokumentation kring inköpet. Eftersom det är 

mycket kostsamt att byta system anlitas leverantören löpande för driften. Ett av systemen 

uppgraderades under 2011 men de intervjuade uppger att tjänsten inte konkurrensutsattes i 

samband med uppgraderingen då det endast finns en leverantör som erbjuder tjänsten till ett 

rimligt pris. 

Kommentarer 

Liksom i ovan diskuterat fall gäller att avtalsperioder enligt LOU kan överstiga fyra år om sär-

skilda skäl föreligger. Med denna typ av avtal är det ändå enligt vår bedömning viktigt att 

kommunen säkerställer att avtalet är fördelaktigt och avtalet bör konkurrensutsättas emellan-

åt. En uppgradering av systemet kan vara ett bra tillfälle att konkurrensutsätta tjänsten efter-

som kommunen därefter är uppbunden till leverantören ett tag framöver. Enligt vår bedöm-

ning borde kommunen ha upphandlat aktuellt system i samband med 2011 års uppgradering. 

Att endast en leverantör kan tillhandahålla tjänsten ska enligt 4 kap. 5 § LOU kunna visas av 

den upphandlande myndigheten. I normalfallet ska den upphandlande myndigheten genom 

en upphandling visa att det inte finns någon konkurrens, därefter kan ett s.k. ”selektivt förfa-

rande utan föregående annonsering” inledas. Vår bedömning är att kommunen bör undersö-

ka marknadens alternativ i syfte att säkerställa att konkurrensmöjligheterna utnyttjas. 

 


