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Granskning av ¡nköp och upphandling

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat om kommunens
upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov samt

om kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet är ändamålsenligt orga-
niserad. Med ändamålsenligt organiserad menas att organisationsstrukturen
underlättar och bidrar till verksamheternas användning av ramavtal samt att
löpande uppföljning görs för atttäckaverksamheternas behov. Vårt val av
granskningsinsats utgår från den väsentlighets- och riskanalys som genomför-
des inför revisionsårer 2013.

Vi delar de bedömningar som PwC gör i granskningsrapporten. Vår samlade

bedömning är att kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet inte i alla
delar är fullt ut ändamålsenligt organiserad utifrån verksamhetens behov.

Följande iakttagelser ligger till grund för bedömningen:

o Det finns en upplevd otydlighet i ansvarsfördelningen mellan upphand-
lingsenheten o ch verksamhetetna.

o Det saknas ett fullständigt avtalsregister.
o Det görs ingen systematisk uppföljning av hur mycket som köps från

olika leverantörer.
o Det saknas regler kring vem som får göra inköp.
o Det är tveksamt om samtliga medarbetare ár tillräckligt informerade

och utbildade för aft göra inköp.
o Ramavtalsregistret på kommunens intranät hanteras inte ändamålsen-

ligt.
o Registeranalysen visar att kommunen har gjort avsteg från LOU.

Utifrån granskningen lämnar vi ett antal rekommendationer som framgår av

bifo gad granskningsrapp ort.
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r. Sanntnornfo;ttornde bedörnning och
rekotnrnendø:tíoner

På uppdrag avVallentuna kommuns revisorer har PwC kommunövergripande
granskat verksamheternas tillämpning av ramavtal. Den revisionsfråga som ska

besvaras med anledning av granskningen är:

Ár kommunens upphandling su erks amhet ändamäIs enlíg utifr ån u erks amhet ens

behou samt ör kommunens ttpphandlings- och inköpsuerksamhet ändamãIsenligt
organíserad?

Med ändamålsenligt organiserad menas att organisationsstrukturen underlättar och

bidrar till verksamheternas användning av ramavtal samt att löpande uppföljning
sker för att täcka verksamheternas behov av ramavtal.

Vår sammanfattandebedömning är att kommunens upphandlings- och inköpsverk-
samhet inte i alla delar är fullt ut ändamålsenligt organiserad utifrån verksamhet-

ens behov. Bedömningen grundar sig på att det i upphandlingsprocessen finns en

upplevd otydlighet i ansvarsfördelningen mellan upphandlingsenheten och verk-
samheterna, att det saknas ett fullständigt avtalsregister och att det inte görs någon

systematisk uppföljning av hur mycket som köps från olika leverantörer.

Bedömningen grundar sig vidare på att det saknas regler kring vem som får göra

inköp och att det utifrån den beskrivning vi erhållit under granskningen, samt uti-
från svaren från enkätundersökningen, är svårt att se att samtliga medarbetare är
tillräckligt informerade och utbildade för att göra inköp. Därtill hanteras ramartals-
registret på kommunens intranät inte ändamålsenligt.

Eftersom kommunen saknar ett fullständigt avtalsregister har det inte på ett enkelt
sätt gått att stämma av vilka leverantörer som är upphandlade. Utfallet av register-
anaþsen indikerar att kommunen gör många småinköp. Vidare visar registerana-

lysen att avtalstroheten för ett flertal granskade konton är ca 85 procent. Det finns
dock Wå kostnadskonton där avtalstroheten endast är 65 procent. Registeranalysen

visar även på exempel där kommunen har gjort avsteg från LOU.

I granskningen har vi även noterat att kontering av inköp inte alltid sker på ett till-
fredställande sätt, vilket minskar möjligheten att genomföra god uppföljning av

inköp på olika kostnadskonton.

Utifrån ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Säkerställa att LOU följs när det gäller direktupphandlingara

December 2013
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Säkerställa att alla rutiner är uppdaterade

Tydliggöra ansvaret mellan upphandlingsenheten och verksamheterna i
upphandlingsprocessen
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a
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Tydliggöra vem som får göra inköp

Säkerställa att avtalsregistret är fullständigt, uppdaterat och innehåller den

information som en inköpare behöver

Införa systematiska kontroller för att säkerhetsställa avtalstrohet gentemot

ramavtal

Genomföra en övers¡rn avseende vilka typer av mindre inköp som sker och

möjligheten att minska dessa

Säkerställa att konteringsanvisningar kommuniceras i alla verksamheter för
att säkerställa en likartad och riktig kontering

o

a

a
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Inledníng
2.L. Bo,kgrund

Revisorerna genomför varje verksamhetsår en eller flera så kallade basgranskningar
i syfte att bedöma den interna kontrollen i verksamhetens processer. Inriktningen
av revisionella insatser styrs av en bedömning av risk och väsentlighet. Mot denna

bakgrund har revisorerna beslutat att kommunövergripande granska tillämpningen
av ramar,tal.

2.2. ReuÍsíonslr&ga, reuísionslcríteríer
ochkontr.oll¡nûl

Följande revisionsfråga ska besvaras:

Är kommunens upphandlingsverksamhet ändamålsenlig utifrån verksamhetens

behov samt är kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet ändamålsenligt
organiserad?

Med ändamålsenligt organiserad menas att organisationsstrukturen underlättar och

bidrar till verksamheternas användning av ramavtal samt att löpande uppföljning
sker för att täcka verksamheternas behov av ramavtal.

Följande kontrollmål ska följas upp:

1. Riktlinjer/policy finns inom området och är ändamålsenliga och aktuella.

2. Inköpare/beställare har tillgång till rätt information och är rätt utbildade för
att uppfylla sitt uppdrag.

3. Det är lätt att hitta varor och tjänster i kommunens ramavtalsregister när
behov uppstår.

4. Tecknade ramar,tal uppfi'ller verksamheternas behov avvaror och tjänster

b. Tecknade ramavtal uppfrller verksamheternas behov av kvalitet i varor och

tjänster.

6. Tecknade ramavtal bidrar till att verksamheterna kan köpa in varor och

tjänster till bra pris.

T. Kvantifiera procentuellt och i belopp andelen inköp mot ramavtal respektive

inköp utanför ramavtal.

Följande revisionskriterier ligger till grund för bedömning:

LOU (Lag 2oo7'.togrom offentlig upphandling)

Kommunens riktlinjer och policy

December 2013
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2.9. Reuisíonstnetod
Följande metod har använts för att följa upp kontrollmålen och därmed besvara

revisionsfrågan:

. Registeranalys har genomförts avseende samtliga inköpstransaktioner i
kommunen under perioden 2o12-o1-o1 till zorz-rz-3r.

o En enkät har skickats ut till samtliga förvaltningschefer, enhetschefer och rek-
torer för att kartlägga verksamhetens syn på ramavtalens ändamålsenlighet

o Dokumentstudier har genomförts av kommunens policy och riktlinjer inom
området.

. Uppföljande intervju med kommunens upphandlingssamordnare för att kart-
lägga upphandlings- och inköpsorganisationen samt intervju med kommu-
nens ekonomichef har genomförts.

Rapporten har varit föremål för faktaavstämning.

2.4. Augränsnìng
Registeranalys samt bedömning av ändamålsenlighet i ramavtal och organisation
kring upphandling och inköp avgränsas till uppföljning av inköp mot ramavtal.

December 2013
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S. Grørnskníng su ínterrø.a och ex-
ternaregeluerk
9.1. Extenta regeluerk

Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och

enheternal ska använda de offentliga medlen på bästa sätt genom att dra nytta av

konkurrensen på en aktuell marknad. Regelverket syftar också till att ge leverantö-

rer en möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Med offentlig upphandling menas de åtgärder en upphandlande myndighet eller

enhet vidtar för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjän-
ster eller byggentreprenader. De upphandlande myndigheterna har därmed att följa
LOU vid alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster, med några undantag.

I november 2oo7 antogs två nya ìagar som ersätter lagen (tg9z:t528) om offentlig
upphandling; lagen (zoo7:rogr) om offentlig upphandling, den så kallade klassiska

lagen eller LOU, samt lagen (zoo7:rogz) om upphandling inom områdena vatten,

energi, transporter och posttjänster, den så kallade försörjningslagen eller LUF.

För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling

avvaror, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, prin-
cipen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitets-
principen samt principen om transparens.

\¡id all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande m5'ndig-

heten tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspeci-

fikation och kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska, i enlighet med tidi-
gare nämnda principer, innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett
sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas eller missgynnas.

Skälen för samtliga beslut och vad som förekommit i öwigt under upphandlings-
processen ska dokumenteras och förvaras i en upphandlingsakt, inklusive protokoll

samt anteckningar som förts vid eventuella intervjuer med anbudsgivare. Den upp-

handlande myndigheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om tiÌl-
delningsbeslut och skälet till val av leverantör.

Nämnas bör också att ett antal skärpningar i upphandlingslagarna trädde i kraft
2o1o. Exempelvis har en upphandlingsskadeavgift införts vid otillåten direktupp-
handling och att gränsen för lågt värde/direktupphandling fastlagts till r5 procent

av tröskelvärdena, vilket i nuläget motsvarar cirka 284 tkr enligt LOU respektive

STT rkr enligt LUF.

1 I tidigare LOU användes begreppeTupphandlande enhet. Begreppet kvarstår i försörj-
ningslagen men är utbytt motupphandlandemyndighet i den klassiska lagen.lVled myndig-
het jämställs beslutande församlingar i kommuner och landsting, kommunala bolag m.m.
enligt z kap rz g LOU, samt sammanslutningar av en eller flera myndigheter'

December 201 3
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Följande interna dokument bedöms ha bäring på föreliggande granskning:

. Upphandlingspolicy förVallentuna kommtn (t.z.zzi kommunens författ-
ningssamling)

. Inköp- och upphandlingsguide - Upphandlingsmodell Vallentuna 2011 -
UPMOS

Anvisningar - Inköp

Avtalsrutin (t.z.r4 i kommunens författningssamling)

Riktlinjer för aüalshantering

5.2. Upphandlìngspolícg
Kommunens policy för upphandling är fastställd av kommunfullmäktige 3r oktober

zoob g 58. Revidering skedde senast 4 oktober 2o1o $ 63, av kommunfullmäktige.

Policyn gäller för kommunens alla verksamheter och baseras på de fem grundläg-

gande principer som nämns ovan: principen om icke-diskriminering, principen om

likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen
samt principen om transparens.

De skärpningar i upphandlingslagarna som trädde i kraft zoro redogörs för i den

reviderade upphandlingspolicyn. Exempelvis tydliggörs att gränsen för lågt

värde/direktupphandling har lagts fast till 15 procent av tröskelvärdena samt var

aktuellt tröskelvärde kan finnas.

Upphandlingspolicyn tydliggör även att kommunens riktlinjer, instruktioner och

mallar för upphandling ska fötjas samt att hänsyn ska tas till exempelvis kommu-

nens avfallsplan.

Vidare framgår bland annat att upphandlingar ska genomföras så att verksamheter

får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med säkerhet till bästa pris

samt att alla ramavtal som kommunen tecknat ska finnas lätt tillgängliga på kom-

munens intranät.

3.3. Inköp- ochupphøndlíngsguíde -
UPMOS

Guiden redogör för upphandlingsprocessen i kommunen i form av en stegvis guide

(manual) att följa. Guiden identifierar viktiga frågor och tydliggör roller i processen.

Inköps- och upphandlingsguiden är framtagen av kommunledningskontoret och

publicerades första gången 2o11-1o-1o både i en stegvis guide på intranätet och i
form av ett worddokument. Innan dess hade Vallentuna kommun en upphandlings-

handbok med anvisningar.

December 2013
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5.4. Anuísníngør - InköP
Anvisningarna innehåller en beskrivning avvilka leverantörer kommunen får
handla av, de inköpssätt som får användas samt i vilken ordning dessa ska priorite-
ras. Anvisningarna fokuserar på det praktiska tillvägagångssättet vid olika typer av

inköp.

Anvisningarna är utgivna av ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret och

uppdaterade 2o12-o3-1b.

3.5. Autslsrutín
Vallentuna kommuns avtalsrutin är antagen av kommunstyrelsen den 8 april zooz
g 34. Ingen nyare rutin har upprättats. Rutinen avser avtal som leder till löpande

åtaganden, inte avtal om köp. Särskilda rutiner finns även upprättade för exploate-

ringsavtal, hyres- och arrendeavtal.

Avtalsrutiner berör förvaring, förteckning och bevakning av ar,tal. En särskild hand-

läggare ska utses för varje avtal, med syfte attbevaka kommunens förpliktelser och

rättigheter.

8.6. Ríktlínjerftr øotø,lshønteríng
Av dokumentet framgår att syftet med riktlinjerna är att få ordning och reda på

kommunens olika avtalstyper, att spara pengar och att få en bättre översyn när av-

talen löper ut. Riktlinjerna redogör för hur avtal registreras i kommunens olika da-

tasystem, samt vilken förvaltning/enhet som ansvarar för avtalen inom kommunen.

Riktlinjerna är datera de zorr-o7 -26.

8.7. Bedömníng
Vår bedömning är att de interna regelverken stämmer överrens med de externa re-

gelverken samt tydliggör inköps- och upphandlingsprocessen i kommunen. Det

finns dock inga tydliga regìer eller riktlinjer avseende vad som ska hända efter att en

upphandling har gjorts, det vill säga hur kontroller ska göras under avtalsperioden.

Detta är en brist.

Avtalsrutinen bedöms vara i behov en uppdatering, något som även upphandlings-

enheten är medveten om.

December 2013
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4. Upphø;ndlílr.gsorgø:niso,tíonen

4.L. Upphøndlíngsenheten
På kommunens upphandlingsenhet arbetar vid granskningstillfállet tre personer: en

upphandlingssamordnare och två upphandlare. Upphandlingsenheten Ìigger orga-
nisatoriskt under ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret. Upphand-
lingsenheten arbetar endast med upphandling, inte med inköp.

4.2. Ansuar/roller
Upphandlingsenheten har ansvar för att upphandla och bevaka kommunens över-
gripande ramavtal. Vidare har enheten ansvar för att hjälpa kommunens förvalt-
ningar att genomföra upphandlingar inom deras ansvarsområden.

Rollerna under upphandlingsprocessen framkommer i Inköps- och upphandlings-
guiden (UPMOS) enligt följande:

4.8. Auto.lshø:nteríng
Kommunen använder upphandlingssystemet TendSign, vilket är ett vanligt upp-
handlingssystem. I Tendsign publiceras alla upphandlingar som kommunen ge-

nomför. Kommunen använder emellertid inte TendSigns ar,talsmodul. Förnärva-
rande registreras samtliga avtal i kommunens ärendehanteringssystem i enlighet
med rutinen som anger att "ar,talen förtecknas och bevakas med hjälp av nämndens

diare-/ärendehanteringssystem". Detta gör att kommunen i dagsläget inte har nå-
gon fullständig förteckning, och därmed inte heller någon överblick, över vilka avtal

som fïnns i kommunen. Enligt uppgift kommer kommunen dock att ta TendSigns

avtalsmodul i bruk under zot4 och det kommer då även att påbörjas ett stort arbete

med att samla in avtal i kommunen och registrera dessa i avtalsmodulen. TendSigns

avtalsmodul kommer sedan att länkas till intranätet för de altal som utgör underlag
för inköp.

December 2013
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Upphandlare
o Ansvarar för att ge stöd och struktur

under samtliga faser i upphandling-
en

¡ Ansvarar för att lagar och avtal
efterlevs

o Ansvararförgenomförandeavupp-
handlingen

¡ Ansvararföreventuellaberöringar
med andra pågående upphandlingar

Inköpsansvarig
. Är beställare eller företräder beställa-

ren under upphandlingen
o Ansvarar för att bedöma omfattningen

av upphandlingen för hela kommunens
räkning

. Har kunskap eller tillgång till kunskap
gällande det som ska upphandlas

o Har befogenhet att fatta beslut om ex-

empelvis krarryrivåer under upphand-
lingen

. Harbudget för upphandlingen

. Har möjlighet att ha en förvaltande
roll under upphandlingen
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S. Inköpsorgo;ndsafÍoneÍt
Kommunen har inga utsedda beställare, i princip kan alla anställda göra inköp.

Introduktion till inköp och upphandling (styrdokument, lagar osv.) ges av ekonomi-
chefen i samband med introduktionsdag för nyanställda samt på chefsprogrammet.

Tidigare hölls även halvårsvisa utbildningar i upphandling riktade till chefer. Kom-
munledningskontoret bedömde att man ej nådde rätt målgrupp och har därfor tagit
paus i att genomföra dessa utbildningar. Kommunledningskontoret ser behov av

att dela upp utbildningen i en inköpsutbildning och en upphandlingsutbildning.

På kommunens intranät (under Boka, bestöIlo", köpo) finns information om vilka
produkter, varor och tjänster som anställda kan boka/beställa/köpa. Om det är
produkter, varor och tjänster som måste köpas in via en leverantör som kommunen
har avtal med, finns information här. Om det saknas information om det medarbe-

taren vill köpa, hänvisas denna vidare till sidan f& Inköp ochupphondling.

På sidan Inköp och upphandling finns information om att kommunen lyder under
lagen om offentlig upphandling och att medarbetaren alltid måste kontrollera ifall
den vara eller tjänst som ska köpas ingår i ett ramavtal eller inte. Om den gör det,

måste den köpas från den leverantör kommunen har ar,tal med. Det framgår tydligt
att medarbetaren inte kan välja leverantör själv.

Här hittas även kommunens anvisningar för inköp samt kommunens inköps- och

upphandlingsguide.

S.1. Boka, beställø, köpø
På kommunens intranät finns avtal i zr olika kategorier, som i sin tur innehåller
underkategorier. De olika kategorierna presenteras i tabellen nedan:

Anställning och arbets-
miljö
Barnvagnar och cyklar
Bevakning och säkerhet

Hälsa och sjukvård Media

Fastighetsskötsel och
renhållning
Fordon och parkering

Försäkringar
Gator och vägar

IT och telefoni
Kommunikation och
marknadsföring
Undervisningsmaterial

Kontorsmaterial

Lokaler och nycklar
Mat och dryck

Möbler och inredning
Park och miljö

Resa, boende och konfe-
renser
Revisionstjänster

Tolk
Transporter

Medarbetaren kan sedan klicka sig in på de olika kategorierna för att leta bland
kommunens ramavtal.
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5.2. Genotng&ng su autøl p& íntrø;nätet
Vid genomgången av kommunens ramavtal på intranätet har vi noterat följande:

De flesta av sidorna saknar tillgång till själva ar,talet och tillhörande prisbi-
lagor.

Fìera av sidorna är tomma, bland annat Park och lekutrustning för utemiìjö
(Pork ochmiljö) samt Potatis, grönsaker, frukt (Mat och dryck - Liusme-
del).

På en sida, Snöröjning av park och tomtmark (Gator ochuögar) uppges

endast att upphandling kommer att ske hösten 2oL2.

Enligt en förteckning från Samhällsbyggnadsförvaltningen finns det tre leve-

rantörer för målningsarbeten. På intranätet finns dock ingen kategori för
målningsarbete under Fastighetsskötsel och renhållning.

Det finns ett flertal avtal där avtalstiden har gått ut. Avtalen för försäkringar
motorfordon och försäkringar (Försäkríngar) löpte ut 2o12-t2-3l sanering
(Fastighetsskötsel och renhållning - Städning) 2ot2-12-37 och golvarbete
(Fastighetsskötsel och renhållning - Underhåll) zo r3-o z-o 6.

a

o

a

a

a De flesta avtal saknar information om avtalsstart, en del avtal saknar dess-

utom all information om avtalstid, till exempel Inläsningstjänster (Under-

uisning smateria[) och Skolskjutsar/Gula linjen (Transporter).

. På vissa avtal uppges en förvaltning som kontakt för ett avtal. På en stor för-
valtning är det sannolikt inte så lätt att veta. vem som ska kontaktas.

5.3. Bedömníng
Att kommunen saknar regler kring vem som får göra inköp bedömer vi vara en risk
för att inköp kan komma att göras utanför ramavtal. Det fÌnns idag heller inget
strukturerat arbete för att utbilda medarbetare inom inköp och awop från ramavtal.

Utifrån den beskrivning vi har erhållit under granskningen, samt utifrån svaren från
enkätundersökningen, har vi svårt att se att samtliga medarbetare är tillräckligt
informerade och utbildade för att göra inköp. Vår bedömning är att det med f,árre

beställare är enklare att höja inköpskompetensen.

Vår bedömning är att ramavtalsregistret på kommunens intranät i dagsläget inte är

ändamålsenligt. Ramavtalsregistret är lättillgängligt och lätthanterligt men det an-

vänds inte på ett ändamålsenligt sätt. Genomgången ovan visar på brister i den in-
formation som finns på intranätet. Detta behöver dock inte betyda att det finns bris-
ter i artalen. För att säkerställa fullständig kontroll och följsamhet till ingångna

ramavtal bör avtalsregistret vara aktuellt. ell avtalsinformation måste hål]as uppda-

terad och användarna måste särskilt uppmärksammas om att leverantörer byts ut.
Därtill måste samtliga avtal som utgör underlag för inköp, inklusive bilagor, bifogas.

I dagsläget saknas detta och vi ställer oss därför frågande till hur beställaren vet

vilka produkter som ingår, vilka priser som avtalats samt vilka öwiga avtalsvillkor
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som gäller (leveranstider, leveransvillkor osv.). Detsamma gäller för den som ska

attestera fakturan.

Avtalsförteckningen på intranätetbehöver även uppdateras med en sökfunktion.
Enligt uppgift kommer det att finnas en sökfunktion i TendSign. Vad gäller intranä-
tet finns det även en sökfunktion som, enligt uppgift, ska utvecklas.
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6. Enkäfitndersökníng
Undersökningen har genomförts under november månad 2013. Enkäten skickades

ut till 5o chefer i kommunen. Totalt svarade 68 procent på enkäten, dvs. 34 chefer.

Av de som har besvarat enkäten utgör enhetschefer knappa 5o procent (47 procent),
rektorer z4 procent och förvaltningschefer 12 procent. Övriga 16 procent anger att
de har en annan befattning.

En mer detaljerad genomgång av enkäten lämnas i bilaga r.

6.t. So:rntnønfo,ttnín,g øu en'käterz-
Enkätundersökningen visar att 9r procent av de tillfrågade känner till kommunens
upphandlingspolicy. Majoriteten (65 procent) upplever också att det är enkelt att
finna information om upphandling och inköp vid behov. 39 procent av de tillfrågade
har genomgått en utbildning avseende kommunens upphandlingsregler medan res-

terande 6r procent uppger att de inte har genomgått någon sådan utbildning.

En något mindre andel av de tillfrågade (27 procent) har genomgått utbildning av-

seende kommunens regler för inköp/avrop mot ramavtal. Samtidigt anser 91pro-
cent av de tillfrågade att de har kännedomen om de ramavtai som berör de tillfråga-
des respektive verksamheter och kunskap om var de kan finna ramavtalen (helt

eller delvis). Endast nio procent uppger att de endast i liten utsträckning vet detta.

Dessa efterfrågar främst bättre information på intranàtet. 97 procent anser att de

har god kunskap om vad ramavtalen innebär och hur de ska tillämpas (helt eller
delvis). 55 procent anser att det är enkelt att hitta varor och tjänster i kommunens
ramavtalsregister. 45 procent uppfattar således att det inte är enkelt.

Drygt 75 procent av de tillfrågade anser att tecknade ramavtal - helt eller delvis -

uppfyller verksamheternas behov av kvalitet i varor och tjänster. 24 procent anser

däremot att avtalen endast i mindre utsträckning eller inte alls uppfyller behovet,
främst eftersom priserna i aüalen upplevs dyrare än vad som kan hittas på annat

håll.

På frågan om de tecknade ramavtalen bidrar till att verksamheterna kan köpa in
varor och tjänster till bra pris svarar 33 procent nej/i mindre utsträckning, medan

66 procent anser att ramavtalen bidrar till bra priser, varav z7 procent anser att
ramavtalen helt bidrar till bra priser och z9 procent att de delvis bidrar.

85 procent av respondenterna anser att kommunens ramavtal helt eller delvis täck-
er verksamheternas behov av inköp avvaror och tjänster. De 15 procent som har
svarat att ramavtalen endast i mindre utsträckning täcker behoven anger att det
saknas dialog om behoven, att de hamnat utanför ramavtalen eller att det inte finns
plats hos de leverantörer som ramavtalen avser. Sammantaget anser dock 94 pro-
cent att ramavtalen förenklar och att de - efter att ett behov har identifÌerats - er-

håller de varor de behöver på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt.
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Enkäten har även gett de tillfrågade en möjlighet att föreslå förändringar i syfte att
bättre uppfylla verksamheternas behov. Förslagen berörde ett antal områden, hu-
vudsakligen ökad dialog och förankring i verksamheten.

6.2. Bedömníng
En viktig del i upphandlingsprocessen är att involvera de som faktiskt ska använda
produkterna, det vill säga inköparna. På det sättet kan funktions- och la¡alitetskrav
utformas på ett tillförlitligt sätt. I UPMOS beskrivs ansvarsfördelningen mellan in-
köps- och upphandlingsansvarig i upphandlingsprocessen. Av enkätsvaren går dock

att utläsa att ansvarsfördelningen inte är helt tydlig eftersom ett flertal föreslog

bättre förankring i och dialog med verksamheterna vid upphandling.
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7. Crrsnslcndn gsresultat - ínköp í
Vo,llenflnts. zorz
7.t. Ko¡ntnuirz.en,s toto,lsínköp

Den genomförda registeranalysen innehåller alla externa transaktioner från kom-
munens leverantörsreskontra under perioden 2ol2-o7- 07 till z orz-rz -3 r.

Under perioden har inköp från externa leverantörer/motparter gjorts för 778 mnkr
(exkl. moms) från ca z5oo olika leverantörer, se tabellen nedan:

Antal (st.) Andel (%) (kr) Andel (%)

över 284 tkr
Inköp ro tkr - 284 tkr
Inköp < ro tkr
Totalt

Tabellen ovan visar att kommunen har gjort inköp för belopp under ro tkr från ca

reoo leverantörer, vilket motsvarar 48 procent av leverantörerna. Från dessa leve-

rantörer har inköp gjorts till ett värde av 3 7oo tkr, vilket motsvarar o,5 procent av

det totala inköpet. Detta visar att det görs vätdigt många småinköp från många olika
leverantörer i kommunen.

Tabellen ovan visar även att kommunen under zorz gjort inköp över direktupp-
handlingsgränsen från 248 leverantörer. Det har dock inte på ett enkelt sätt varit
möjligt att göra en kontroll av hur många av dessa som är upphandlade. Detta ef-

tersom kommunen inte har ett komplett avtalsregister. Det är emellertid viktigt att
notera att det bland de 248 leverantörerna finns ett flertal som inte behöver upp-
handlas. Detta eftersom transaktionerna avser till exempel ersättningar till skolor,
förskolor, interkommunala ersättningar, hyror osv.

7.2. Bedömníng
Granskningen visar att kommunen saknar ett komplett avtalsregister och att det
därför inte går att få en helhetsbild över vilka avtal som finns i kommunen. Det går

heller inte på ett enkelt sätt att kontrollera vilka leverantörer som är upphandlade.

Granskningen visar att kommunen gör många köp till små belopp från ett stort an-

tal leverantörer. För att tillförsäkra den ekonomiska nyttan med upphandling bör
kommunen säkerställa att inköp görs från kommunens upphandlade leverantörer,
inom områden där sådana finns, och inte från andra leverantörer. Om småinköp
görs från andra än den upphandlade leverantören kommer administrationskostna-
den och tidsåtgången för upphandlingsprocessen inte att stå i rimlig proportion till
värdet av upphandlingen.
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8. Grornskníngsresulto,t - ø:uto,lstro-
het

Ötad avtalstrohet (dvs. att kommunen köper en vara/tjänst av en upphandlad leve-

rantör och inte från någon annan) ger större intresse från leverantörernas sida att

delta i kommunens upphandlingar, större volymer och därmed bättre priser, vilket
tiìlsammans bör minska totalkostnaden för kommunen.

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en uppföljning av avtalstrohet från
ramavtalsleverantörer på kontonivå. Uppföljning har gjorts för ett urval kostnads-

konton. För dessa konton har vi kvantifierat inköpen mot ramar,tal respektive utan-
för ramavtal i belopp och i procent.

B.t.t. Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial
Kommunen har två upphandlade leverantörer för arbetskläder och sþddskläder.
Under den granskade perioden har inköp gjorts från zB olika leverantörer, se tabel-

len nedan.

T!¡r av leverantör Inköp Antal leverantörer Antal köp

övriga leverantörer

Totalt

Övriga leverantörer
Totalt

6oo B4z

| 599 744
31o 37o

Lgro 17.4

z8 zz8

Tabellen ovan visar på en avtalstrohet på ca 6z procent. Vi har dock noterat att det

finns inköp från de upphandlade leverantörerna på andra konton, som bland annat

avser arbetskläder. Om även dessa "felkonterade" inköp räknas in är avtalstroheten

någon procentenhet högre.

8.t.2. Goluarbete
Kommunen har tre upphandlade leverantörer för golvarbete. Under den granskade

perioden har inköp gjorts från sju olika leverantörer, se tabellen nedan.

T!¡r av leverantör Inköp Antalleverantörer Antal

U leverantörer 3
4
7

55
7

6z

Granskningen visar att avtalstroheten för golvarbete är ca 84 procent.

B.t.S. Glasarbete
Kommunen har en upphandlad leverantör för glasarbete. Under den granskade pe-

rioden har inköp gjorts från två olika leverantörer, se tabellen nedan.
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T!¡l av leverantör Inköp (kr) Antal leverantörer Antal köp

Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt 613 oo5 t 98

Granskningen visar att avialstroheten för glasarbete är nästan 1oo procent. Detalj-
granskning visar att köpet från den andra leverantören avser klottersanering och

borde konteras på kontot för yttre renhållning. Leverantören är därtill upphandlad
för klottersanering.

8.t.4. WS-arbeten
Kommunen har en upphandlad leverantör för WS-arbete. Under den granskade

perioden har inköp gjorts från zr olika leverantörer, se tabellen nedan.

Ty¡r av leverantör Inköp (kr) Antal leverantörer Antal köp

Upphandlade leverantörer
övriga leverantörer
Totalt

Granskningen visar att avtalstroheten för WS-arbete är ca 6z procent. En djupare
analys visar att det finns ett antal felkonteringar avseende ventilationsarbete och

om dessa räknas bort ökar avtalstroheten med någon procentenhet.

Enligt uppgift från SBF kan bland de övriga leverantörerna finnas sådant som är

bestäìlt från företag med specifïk kompetens eller leveransmöjlighet, t.ex. beställ-
ning gjorda utanför ordinarie arbetstid. SBF har valt att utföra fastighetsjour i egen

regi och ibland behöver åtgärder vidtas nattetid. Dessutom händer det att samtliga

ramavtalsleverantörer tackar nej.

B.t.S. Ventilstíonszrbeten
Kommunen har en upphandlad leverantör för ventilationsarbete. Under den grans-

kade perioden har inköp gjorts från sex olika leverantörer, se tabellen nedan.

T!¡l av leverantör Inköp (kr) Antal leverantörer Antal köp

Upphandlade leverantörer
Ovriga leverantörer
Totalt 29

Granskningen visar att avtalstroheten för ventilationsarbete är ca 85 procent. Om

felkonteringen ovan räknas in, ökar avtalstroheten något.

8.t.6. Telefoner och tillbehör
Kommunen har en upphandlad leverantör för telefoner och tillbehör. Under den

granskade perioden har inköp gjorts från rr olika leverantörer, se tabellen nedan.
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Ty¡r avleverantör
Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt

Inköp Antal leverantörer Antal köp

6o9 626 258

18 622635 minst 45 4 461^

11

Granskningen visar att avtalstroheten för telefoner och tillbehör är 89 procent.

8.t.7. Böcker, tidningar,facklitteratur (utbildning)
Kommunen har en upphandlad leverantör för böcker, tidningar och facklitteratur
(utbildning). Under den granskade perioden har inköp gjorts från ro4 olika leveran-

törer, se tabellen nedan.

T!¡l av leverantör Inköp Antal leverantörer Antal köp

U
Övriga leverantörer
Totalt t6z5zjt

Ar,taistroheten är ca 83 procent sett till belopp, däremot endast 56 procent sett till
antalet köp. Det är dessutom anmärkningsvärt att köp har gjorts från ro3 leverantö-
rer utöver den upphandlade leverantören, dock är det flesta köp beloppsmässigt

låga.

En snabb överblick av leverantörerna visar att det finns en stor risk att kontot inne-

håller ett visst antal felkonteringar. Enligt uppgift finns det därtil vissa inköp som

är undantagna från den upphandlade leverantören. Det gäller t.ex. inköp av littera-
tur som används i modersmålsundervisning. Detta innebär att avtalstroheten ökar

något.

B.t.B. Liusmedel
Kommunen har fem upphandlade leverantörer för livsmedel. Under den granskade

perioden har inköp gjorts från minst 4S olika leverantörer, se tabellen nedan.

Oidentifierade leverantörer avser sådana som inte på ett enkelt sätt går att identifi-
era, tiìl exempel sådant som har köpts på First Card (ca 86 ooo kr).

T!¡l av leverantör Inköp Antal leverantörer Antal köp

Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Ej identifi erade leverantörer
Totalt

Ar,talstroheten är ca 85 procent sett till belopp, däremot endast 65 procent sett till
antalet köp. Dessutom görs otillåten direktupphandling från tre leverantörer:
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En leverantör av fárskt kött. Kommunen har vidtagit åtgärd och leverantö-

ren är nu upphandlad.

Två leverantörer är matbutiker. Enligt uppgift kan en del avse inköp som

görs i pedagogiskt syfte men även sådant som är felkonterat (inköp från
matbutik som inte avser livsmedel).

B.z. Bedömníng
Huvudorsaken till att avtal tecknas med leverantörer är att garantera kommunen
priser och kvalitet med hög grad av leveranssäkerhet från seriösa leverantörer. Om

avtalstroheten är låg medför det risk för att kommunens verksamheter gör otillåtna
direktupphandlingar, köper från oseriösa företag samt att ramavtalsleverantörer
väljer att inte lämna anbud vid framtida upphandling.

Vår bedömning är att avtalstroheten är tillfredställande för ett flertal av de konton
som har kontrollerats. De flesta konton ligger i närheten av 85 procent. Av de

granskade kontona är det endast arbetskläder och WS-arbete som ligger kring 65

procent.

Att köp görs utanför ramavtal kan bero på bekvämlighet, okunskap eller att bestäl-

laren inte känner till vilka ramavtal som gäller eftersom avtalsregistret är ofullstän-

digt. Vidare kan vi konstatera att det för livsmedel gjorts otillåtna direktupphand-

lingar.

Vi har även noterat att kontering av inköp på vissa kostnadslag inte sker på ett till-
fredställande sätt, vilket minskar möjligheten att göra bra uppföljning av inköp

inom olika varuslag.
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BíIc,g s r. Enkänmdersökníng en
Nedan följer en redovisning i tabellform av inkomna svar i enkäten.

Vid de frågor där kommentarer har kunnat lämnas, har dessa sammanställts.

Fråga r: Min huvudsakliga befattning är:

50%

40%

30%

20%
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o%

-èló

,"t "ñt

I

Fråga z: Jagkänner till kommunens upphandlingspolicy?
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Fråga 3: Jag upplever att det är enkelt att fÌnna information om inköp och upphand-

ling närjag behöver det?
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Fråga 4: Jagupplever att det är enkelt att hitta varor och tjänster i kommunens

ramavtalsregister?
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Fråga 5: Jag har genomgått utbildning avseende kommunens regler för upphand-

ling?
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Fråga 6: Jaghar genomgått utbildning avseende kommunens regler för inköp/avrop
mot ramavtal?
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Fråga 7i Jagkänner till de ramavtal somberör min verksamhets behov och är in-
formerad om var jag kan finna dem?

Kommentarer från de som svarat stömmer ilitenutströckning eller stömmer inte

alls kring hur det kan kommuniceras bättre avser i samtliga fall att informationen
på intranätet är bristFállig och/eller svår att hitta och således måste förbättras.

Fråga 8: Jag är tillräcHigt insatt i vad ramavtalen innebär och på vilket sätt dessa

ska tillämpas?

Kommentarer från de som svarat sttimmer ilitenutsträckning eller stömmer ínte

a/ls kring hur det kan kommuniceras bättre berör ett behov av samlad och sam-

stämmig information på intranät samt från upphandlingsenheten (om avtalstider,

förlängning, instruktioner etc.).
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Fråga 9: Kommunens ramavtal tillgodoser att kvaliteten i inköpta varor och tjänster

uppfuller verksamhetens behov?

Kommentarer från de som svarat stämmer ilítenutsträckning eller stömmer inte

clls kring vilka av verksamhetens kvalitetsbehov som ramavtalen inte tillgodoses
och viìken/vilka konsekvenser detta medför för verksamheten berör i majoriteten av

fallen att avtalen upplevs fördyra snarare än att säkerställa bra pris.

Fråga 10: Kommunens ramavtal innebär att inköp avvaror och tjänster kan göras

till bra priser?

Kommentarer från de som svarat stömmer ilítenutsträckning eller stömmer inte

alls kring vilka av verksamhetens prisbehov som ramavtalen inte tillgodoser och

vilken/vilka konsekvenser detta medför för verksamhetens förutsättningar att hålla

budget avser även här högre priser och fördyrning. Vidare uppges området ha stor
påverkan på budget men vara svårt att förändra. Exempelvis nämns att det inte är

möjligt att utnyttja tillf?illiga prissänkningar etc.
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Fråga 11: Kommunens ramavtal täcker verksamhetens behov vid inköp av varor och

tjänster?

Kommentarer från de som svarat stämmer ilitenutströckning eller stämmer ínte
olls kringvilka behov avvaror och tjänster som de anser inte tillgodoses av kom-
munens ramavtal och vilken/vilka konsekvenser detta medför för verksamheten

avser huvudsakligen att avtalen inte har varit heltäckande och/eller att det har sak-

nats dialog med verksamheten.

Fråga rz: Ramavtalet förenklar att vi, efter att behov uppstår, erhåller de varor och

tjänster vi behöver på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt?

Kommentarer från de som svarat stämmer ilitenutströckníng eller stämmer inte
alls kring vad de anser som ramavtalen inte förenHar samt vilken/vilka konsekven-

ser detta medför för verksamheten är inte samstämmiga utan berör att det ibland
försenar, fördyrar och/eller fördyrar för verksamheten.
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Fråga r3: Hur kan ramavtalen förändras för att bättre uppfylla verksamhetens be-

hov?

Kommentarerna berör i majoriteten avfallen önskemål om ökad delaktighet, kän-

nedom och dialog om de faktiska behoven hos verksamheten. öwiga kommentarer

avser exempelvis ökad hänsyn till miljöpåverkan och dylikt samt ökat stöd för att se

vilkavaror och tjänster som ramavtalsupphandlade/vilka leverantörer som är god-

kända.
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