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1. Sammanfattning  

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning inom området inköp och 

upphandling. Den tidigare granskningen gjordes år 2010. Årets granskning har inriktats 

mot följande områden: 

- Mål och riktlinjer 

- Ansvarsfördelning och beslutsorganisation 

- Direktupphandling 

- Uppföljning och utvärdering 

- Kommunstyrelsens hantering av revisionsrapport 2010 

Granskningens inriktning och omfattning tar utgångspunkt från revisionens uppdrag en-

ligt kommunallagens 9:e kapitel.  

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att kommun-

styrelsen till övervägande del säkerställt att kommunens inköpsverksamhet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.  

Underlag för revisionell bedömning redovisas i följande avsnitt.  

För att utveckla området lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Att pröva om ansvarsfördelning inom verksamhetsorganisationen ska decentrali-

seras. Vår uppfattning är att rollen som budgetansvarig även ska innefatta ansvar för 

inköp och upphandling. Ansvaret dokumenteras i kommunfullmäktiges inköpspolicy. 

 Att säkerställa att budgetansvariga årligen utses av ansvariga politiska organ, d.v.s. 

kommunstyrelse och nämnder. Kan med fördel ske i samband med fastställande av 

internbudget.   

 Att styrelsen årligen utvärderar/prövar om kommunens inköp och upphandling bed-

rivs i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat att genomföra en granskning 

av kommunens inköpsverksamhet. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en be-

dömning av risk och väsentlighet.   

Inköp av varor och tjänster sker årligen till väsentliga belopp inom i princip alla styrelser 

och nämnder. Upphandling och inköp regleras dels i lagstiftning (LOU), dels i kommunin-

terna riktlinjer. Bristfälliga rutiner och kontroller inom inköpsverksamheten kan riskera 

misshushållning av kommunens resurser.  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att i styrelsens ledningsfunktion ligger bland 

annat att leda och samordna kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet.   

Revisorerna genomförde år 2010 en granskning av upphandling och inköp i kommunen. 

Granskningen visade på brister i a) mål/riktlinjer samt tillämpning av dessa, b) ansvars-

fördelning och beslutsorganisation samt c) rutiner för kontroller inom området. 

2.2. Syfte och kontrollmål 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kommunens 

inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är 

tillräcklig. Granskningen innefattar följande kontrollområden/-mål: 

1. Finns ändamålsenliga mål och riktlinjer för verksamheten?  

2. Är ansvarsfördelning och beslutsorganisation tydlig och ändamålsenlig? 

3. Tillämpas riktlinjer för direktupphandling på avsett sätt?  

4. Är rutin för uppföljning/kontroll/utvärdering av ingångna kontrakt tillförlitlig? 

T ex överensstämmer levererad produkt med kontrakt (pris mm) 

5. Har kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorer-

nas förra granskning inom området (år 2010)? 

 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier utgör underlag för revisionell bedömning i granskningen: 

- Kommuninterna styrdokument 

- Lagen om offentlig upphandling 

2.4. Metod och avgränsning 
Granskningen sker genom dokumentanalys, registeranalys i ekonomisystem och leveran-

törsreskontra, stickprovskontroll av fem inköp samt intervju med inköpssamordnare. I tid 

avgränsas granskningen i huvudsak till år 2015. I övrigt se avsnitt 2.2.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Mål och riktlinjer 
3.1.1. Iakttagelser 

Vid granskning år 2010 gjordes bedömningen att kommunens mål och riktlinjer inom 

området inte fullt ut var ändamålsenliga. Bedömningen baserades på att kommunens in-

terna styrdokument i flera avseenden var inaktuella.  

Årets granskning visar följande:  

Upphandling inom offentlig verksamhet regleras i lag om offentlig upphandling (LOU). 

Lagstiftningen har vid ett flertal tillfällen förändrats. Senaste förändringen trädde i kraft 

2014-07-01. Lagstiftningen detaljreglerar i flera avseenden upphandlingsprocessen.    

 

Kommuninterna mål och riktlinjer för granskningsområdet kommer framför allt till ut-

tryck i Inköpspolicy. Policydokumentet har fastställts av kommunfullmäktige 2014-10-27. 

Dokumentet innefattar följande områden: 

- Syfte 

- Ansvarsfördelning på politisk nivå respektive verksamhetsnivå 

- Beslutsorganisation  

- Direktupphandling 

- Samordning 

- Uppföljning och utvärdering 

 

Granskning av inköpspolicyn visar att den är förenlig med nu gällande lagstiftning.  

 

Av policyn framgår att det övergripande syftet (målet) är att åstadkomma ett effektivt re-

sursutnyttjande. Det övergripande syftet/målet har inte brutits ned till mätbara resul-

tatmål. Policyn ställer inga krav på att styrelse och nämnder formulerar mål för området.   

 

Granskningen visar att kommunstyrelse och nämnder inte formulerat specifika mål för 

området inköp och upphandling.  

 

3.1.2. Bedömning 

Kommuninterna riktlinjer bedöms vara ändamålsenliga. Bedömningen baseras på att 

riktlinjerna är aktuella, reglerar relevanta områden samt är förenliga med gällande lag-

stiftning.  

Kommuninterna mål bedöms delvis vara ändamålsenliga. Bedömningen baseras på att 

inköpspolicyn innehåller övergripande syfte/mål för verksamheten, däremot har det inte 

formulerats konkreta resultatmål för området inköp och upphandling.  
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3.2. Ansvarsfördelning och beslutsorganisation 
3.2.1. Iakttagelser 

Vid granskning 2010 gjordes bedömningen att ansvarsfördelning och beslutsorganisation 

inte var ändamålsenlig och tydligt beskriven. För att utveckla området föreslogs dels en 

översyn av inköpsorganisationen i syfte att minska antalet inköpare i verksamheten, dels 

tydliggöra gränsdragning mellan beslut och verkställighet när det gäller in-

köp/upphandling.  

Årets granskning visar följande:  

Av föregående avsnitt framgår att kommunfullmäktige fastställt inköpspolicy för Arvid-

sjaurs kommun. Policyn omfattar områdena ansvarsfördelning och beslutsorganisation. 

Vår granskning av visar följande:  

- Policyn reglerar vilket ansvar som vilar på kommunstyrelse, nämnder och förvalt-

ningschef. I policyn regleras även vilka uppgifter som vilar på funktionerna av-

ropsberättigade/inköpsberättigad 

- Policyn styr när inköps-/upphandlingsbeslut ska ses som verkställighetsbeslut re-

spektive delegationsbeslut  

o Verkställighetsbeslut fattas av funktionerna avropsberättigad, inköpsberät-

tigad och budgetansvarig. Avrops- och inköpsberättigade utses av budget-

ansvarig. Ska dokumenteras i en intern förteckning per förvaltning.  

o Delegationsbeslut fattas av förvaltningschef. Inköp/upphandling översti-

gande tröskelvärde (2015: 1,9 miljoner kr) ska anmälas till ansvarig sty-

relse/nämnd 

Granskning av kommunstyrelse och nämnder visar följande: 

- Kommunstyrelsen: Har i oktober 2015 fastställt vilka i organisationen som är bud-

getansvariga. Granskningen visar att det inom förvaltningen upprättats förteck-

ning över vilka i organisationen som är inköpsberättigade. Antalet berättigade att 

göra inköp/upphandling uppgår till ca 50 st.  

- Barn- och utbildningsnämnden: Granskningen kan inte styrka att nämnden utsett 

budgetansvariga eller att budgetansvariga utsett inköps-/avropsberättigade som 

dokumenterats i en förvaltningsintern förteckning  

- Socialnämnden: Förvaltningschef har i delegationsbeslut utsett budgetansvariga, 

inköpsberättigade samt avropsberättigade. Antalet individer uppgår till ca 80 st.  

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden: Förvaltningschefen har i delegationsbe-

slut utsett budgetansvariga, inköpsberättigade samt avropsberättigade. Antalet 

uppgår till 9 st.  

Av sammanställning ovan framgår att antalet budgetansvariga, inköps-

/avropsberättigade, exklusive barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, uppgår 

till ca 140 individer.   

Vid intervju med företrädare för central inköpsenhet framkommer följande:  

- Enheten saknar en samlad förteckning över vilka i organisationen som är budget-

ansvariga respektive inköps-/avropsberättigade 
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- Enheten upplever att policyns målsättning att antalet inköps-/avropsberättigade 

ska vara ett minimalt antal personer i organisationen för närvarande inte uppnås 

 

3.2.2. Bedömning 

När det gäller ansvarsfördelning görs följande revisionella bedömningar:  

- Ansvarsfördelning för inköp/upphandling bedöms vara tydlig. Bedömningen bas-

eras på att området tydliggjorts i den inköpspolicy som fastställts av kommunfull-

mäktige.  

- Ansvarsfördelningen inom den politiska organisationen bedöms vara ändamåls-

enlig. Bedömningen baseras på att ansvaret för inköp/upphandling decentrali-

serats till samtliga styrelse och nämnder.  

- Ansvarsfördelningen inom verksamhetsorganisationen bedöms endast i begrän-

sad grad vara ändamålsenlig. Bedömningen baseras på att ansvaret har centrali-

serats till förvaltningschef. De som huvudsakligen utför inköp – d.v.s. budgetan-

svariga, inköps-/avropsberättigade – bär enligt kommunens styrdokument inget 

uttalat ansvar inom området, vilket vi bedömer vara icke ändamålsenligt.  

 När det gäller beslutsorganisationen görs följande revisionella bedömningar:   

- Beslutsorganisationen bedöms till övervägande del vara tydlig. Bedömningen bas-

eras på att förvaltningsinterna förteckningar avseende budgetansvariga, inköpsbe-

rättigade och avropsberättigade upprättats inom tre av fyra förvaltningar 

- Beslutsorganisationen bedöms endast i begränsad grad vara ändamålsenlig. Be-

dömningen baseras på att inköpspolicyns intention att antalet inköps-

/avropsberättigade ska vara ett minimalt antal personer inte efterlevs   

3.3. Direktupphandling 
3.3.1. Iakttagelser 

Vid granskning år 2010 gjordes bedömningen att kommunens interna riktlinjer för di-

rektupphandling inte tillämpats på avsett sätt. Granskningen visade att det dels fanns ett 

behov att minska andelen direktupphandlingar i organisationen, dels att efterleva fast-

ställd beloppsgräns för direktupphandling.   

Årets granskning visar följande:  

I lagstiftning regleras området direktupphandling. Beloppsgränsen för direktupphandling 

är enligt LOU maximalt 505 800 kronor år 2015. Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att 

organisationen ska upprätta riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation 

för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.  

Kommunfullmäktige har i oktober 2014 fastställt inköpspolicy. I dokumentet återfinns 

riktlinjer för direktupphandling. Granskningen visar att beloppsgräns för direktupphand-

ling – sedan föregående granskning – har förändrats enligt följande: 

År  Beloppsgräns för direktupphandling 

2010 Tjänster: 0-171 200 kr 

Varor: 0-128 400 kr 

2015 100 000- 28% av tröskelvärde (år 2015 = 505 800 kr) 
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Av inköpspolicyn framgår att budgetansvarig, i samarbete med upphandlare, fattar beslut 

om direktupphandling. Enligt policyn ska nämnder/förvaltningar regelbundet informera 

och samråda med kommunens upphandlingsenhet om förestående inköp/upphandlingar. 

Samrådsskyldigheten vilar på förvaltningschef och budgetansvariga.  

Att genomföra direktupphandling ses enligt policyn som del i den löpande verksamheten 

(verkställighet), det krävs med andra ord inget formellt delegationsbeslut.  

Granskningen visar att – som en följd av höjd beloppsgräns – har andelen direktupphand-

lingsärenden ökat sedan år 2010.   

Inom ramen för granskningen har det gjorts stickprovskontroll av en handfull inköp där 

beloppet överstiger 100 000 kr år 2015. Stickprovskontrollen visar följande:  

- I tre av fem fall har samråd skett med inköpsenheten inför förestående upphand-

ling (belopp: 100 000 – 500 000 kr) 

- I två av två fall (belopp överstigande 500 000 kr) har upphandling skett i enlighet 

med lagstiftning. Inköpsenheten har varit delaktig i båda fallen 

 

Vid intervju med företrädare för central inköpsenhet framkommer följande:  

- Kommunen saknar ett gemensamt diarium för att dokumentera direktupphand-

ling  

- Enheten planerar under 2016 att utveckla IT-stöd för inköp som sker genom di-

rektupphandling. En särskild modul ska införskaffas 

 

3.3.2. Bedömning 

Riktlinjer för direktupphandling tillämpas till övervägande del på avsett sätt. Bedömning-

en baseras på genomförd stickprovskontroll samt att det pågår ett arbete för att utveckla 

IT-stöd för direktupphandling.   

3.4. Uppföljning, kontroll, utvärdering av kontrakt 
3.4.1. Iakttagelser 

Vid granskning år 2010 gjordes bedömningen att det saknades fastställda rutiner för upp-

följning, kontroll och utvärdering av ingångna kontrakt samt att den kontroll som utövats 

inte utförts på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. 

Årets granskning visar följande:  

I Inköpspolicy (KF 2014-10-27) finns riktlinjer för uppföljning och utvärdering. Av poli-

cyn framgår följande: 

- Kommunstyrelsen ska regelbundet utföra stickprovskontroller av genomförda 

upphandlingar 

- Uppföljning av ingångna avtal ska göras kontinuerligt. Resultat från utförda kon-

troller ska redovisas vid tertial- och årsbokslut  

 

Granskning av kommunstyrelsen år 2015 visar följande: 

- Området upphandling återfinns i styrelsens internkontrollplan för år 2015. Kon-

trollen ska fokusera på leverantörers efterlevnad av ingångna avtal.  
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- Styrelsen har under 2015 fått återkommande redovisning av utförd kontroll inom 

upphandlingsområdet. I redovisningen lämnas information om kontrollresultat 

samt utvecklingsområden.  

- Styrelsen har vid samtliga tillfällen beslutat godkänna uppföljningen. Redovis-

ningen har inte föranlett styrelsen att fatta beslut om åtgärder.  

Vid intervju med företrädare för central inköpsenhet framkommer följande:  

- De kontroller som enheten utfört har huvudsakligen fokuserat på leverantörers ef-

terlevnad av ingångna avtal 

- Under år 2016 ska kontrollen av inköpsverksamheten utvecklas genom att inte-

grera information från olika kommunala IT-system (ekonomisystem, leverantörs-

reskontra och avtalsdatabas)   

 

3.4.2. Bedömning 

Rutin för uppföljning, kontroll, utvärdering av ingångna kontrakt bedöms vara tillförlitlig. 

Bedömningen baseras på att kommunstyrelse och verksamhet i rimlig grad kan verifiera 

att de under 2015 utövat styrning och kontroll inom området.  

3.5. Kommunstyrelsens hantering av revisionsrap-
port 

3.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen har 2010-10-11 behandlat revisionsrapport samt tillhörande skrivelse. 

Av styrelsens beslut framgår att i samband med påbörjad översyn av kommunens inköps-

policy ska revisionens synpunkter beaktas.  

Av avsnitt 3.1–3.4 framgår att kommunstyrelsens styrning och kontroll inom området har 

utvecklats jämfört med granskning år 2010.   

3.5.2. Bedömning 

Kommunstyrelsen bedöms till övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder med anled-

ning av revisorernas förra granskning (år 2010) inom området. Bedömningen baseras på 

att revisionens synpunkter huvudsakligen har beaktats.  
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4. Avslutning 

4.1. Revisionell bedömning 

Kontrollmål Kommentar 

Finns ändamålsenliga mål 

och riktlinjer för verksam-

heten? 

Till övervägande del uppfyllt  

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

- Kommunens inköpspolicy är aktuell, reglerar relevanta områden 

samt är förenlig med gällande lagstiftning 

- Inköpspolicyn innehåller övergripande syfte/mål för verksamhet-

en, däremot har det inte formulerats konkreta resultatmål  

Är ansvarsfördelning och 

beslutsorganisation tydlig 

och ändamålsenlig? 

Till begränsad del uppfyllt 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

- Ansvarsfördelningen har tydliggjorts i kommuninterna styrdoku-

ment. En brist är att de som huvudsakligen utför inköp – d.v.s. bud-

getansvariga, inköps-/avropsberättigade – bär inget uttalat ansvar 

inom området 

- I tre av fyra förvaltningar har det klargjorts vilka som är behöriga 

av genomföra inköp/upphandling. Inköpspolicyns intention att 

antalet inköps-/avropsberättigade ska vara ett minimalt antal per-

soner bedöms inte efterlevas     

Tillämpas riktlinjer för 

direktupphandling på av-

sett sätt? 

Till övervägande del uppfyllt 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

- Kontroll genom stickprov visar att kommunens verksamheter i 

flertalet fall samråder med den centrala inköpsenheten inför före-

stående upphandling 

- Kommunen kommer under 2016 att utveckla IT-stöd för doku-

mentation av direktupphandling   

Är rutin för uppfölj-

ning/kontroll/utvärdering 

av ingångna kontrakt till-

förlitlig? T ex överens-

stämmer levererad produkt 

med kontrakt (pris mm)  

Uppfyllt  

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

- Kommunstyrelse och verksamhet kan i rimlig grad verifiera att de 

under 2015 utövat styrning och kontroll inom området 

Har kommunstyrelsen 

vidtagit tillräckliga åtgär-

der med anledning av revi-

sorernas förra granskning 

inom området (år 2010)? 

Till övervägande del uppfyllt 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

- Kommunstyrelsens styrning och kontroll inom området har ut-

vecklats jämfört med år 2010 

- Revisionens synpunkter år 2010 har huvudsakligen beaktats av 

styrelsen 

 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att kommun-

styrelsen till övervägande del säkerställt att kommunens inköpsverksamhet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
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4.2. Rekommendationer 
För att utveckla området lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Att pröva om ansvarsfördelning inom verksamhetsorganisationen ska decentrali-

seras. Vår uppfattning är att rollen som budgetansvarig även ska innefatta ansvar för 

inköp och upphandling. Ansvaret dokumenteras i kommunfullmäktiges inköpspolicy. 

 Att säkerställa att budgetansvariga årligen utses av ansvariga politiska organ, d.v.s. 

kommunstyrelse och nämnder. Kan med fördel ske i samband med fastställande av 

internbudget.   

 Att styrelsen årligen utvärderar/prövar om kommunens inköp och upphandling bed-

rivs i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer. 

 

2016-04-04   

Linda Marklund  Bo Rehnberg 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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