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bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverk 
samhet. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt 
har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Granskningen visar att upphandlings- och inköpsorganisationen delvis är ändamålsenlig, 
där det finns behov av förtydligande av upphandlingsenhetens roll och ansvar. I gransk 
ningen framkommer också att det delvis finns riktlinjer, rutiner och processer för upphand 
ling och inköp, men att styrdokument bör aktualiseras och vissa rutiner har brister. När det 
gäller avtalstrohet visar granskningen att kommunen delvis har tillräckliga rutiner och pro 
cesser för att säkerställa avtalstrohet. Det är positivt att avtalstrohet löpande följs upp i 
internkontrollen, men brister har där konstaterats liksom i föreliggande granskning. I 
granskningen framkommer därtill att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig upp 
följning av inköps- och upphandlingsverksamheten, och att kommunens miljö- och kli 
matmässiga ambitioner är integrerade i genomförda upphandlingar. 

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer 
till kommunstyrelsen: 

• Överväga att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen för upphandlingsenheten i 
styrdokument. 

• Säkerställa att en systematisk återkoppling/återrapportering genomförs gällande in 
formation om pågående avtal till upphandlingsenheten. Som en del i arbetet bör 
det även säkerställas att informationen tas tillvara på och används i syfte att för 
bättra inköps- och upphandlingsarbetet. 

• Säkerställa att styrdokumenten är aktualiserade. Att styrdokument hålls uppdate 
rade är viktigt med avseende på kontinuerliga ändringar av lagar och för att minska 
risken av personbundenhet. 

• Fortsätta med arbetet att säkerställa en hög avtalstrohet. Rekommendationen inne 
fattar särskilt att fakturor är tillräckligt specificerade, med anledning av att brister 
kopplat till detta uppmärksammats i kommunens interna kontroll. 

• Överväga att följa upp intern kundnöjdhet samt antalet leverantörer som lämnar 
bud i uppföljningsarbetet i syfte att ytterligare förbättra upphandlingsarbetet. 
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• Säkerställa att motivering av tilldelningsbeslut av direktupphandlingar systema 
tiskt dokumenteras. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört
en granskning av kommunens upphandlingar och inköp. Granskningens syfte är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Är organisationen ändamålsenlig? Delvis

Finns riktlinjer, rutiner och processer för upphandling och
inköp och efterlevs dom?

Delvis

Finns rutiner och processer för att säkerställa avtalstrohet? Delvis

Sker en tillräcklig uppföljning av inköp- och
upphandlingsverksamheten?

Ja

Är kommunens miljö- och klimatmässiga ambitioner
integrerade i genomförda upphandlingar?

Ja

Rekommendationer
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Överväga att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen för upphandlingsenheten i
styrdokument.

- Säkerställa att en systematisk återkoppling/återrapportering genomförs gällande
information om pågående avtal till upphandlingsenheten. Som en del i arbetet bör
det även säkerställas att informationen tas tillvara på och används i syfte att
förbättra inköps- och upphandlingsarbetet.

- Säkerställa att styrdokumenten är aktualiserade. Att styrdokument hålls uppdaterade
är viktigt med avseende på kontinuerliga ändringar av lagar och för att minska risken
av personbundenhet.
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- Fortsätta med arbetet att säkerställa en hög avtalstrohet. Rekommendationen
innefattar särskilt att fakturor är tillräckligt specificerade, med anledning av att brister
kopplat till detta uppmärksammats i kommunens interna kontroll.

- Överväga att följa upp intern kundnöjdhet samt antalet leverantörer som lämnar bud
i uppföljningsarbetet i syfte att ytterligare förbättra upphandlingsarbetet.

- Säkerställa att motivering av tilldelningsbeslut av direktupphandlingar systematiskt
dokumenteras.

- Säkerställa att anmälan till inköpscontrollern gällande köp mellan 50 tkr - 100 tkr
fungerar enligt kommunens riktlinjer.
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Inledning
Bakgrund
Regler för offentlig upphandling finns för att tillvarata konkurrensen på marknaden och
uppnå en god ekonomi i den offentliga verksamhetens inköp. På upphandlingsområdet
finns olika lagar att beakta beroende på vilken verksamhet som en upphandlande
myndighet bedriver men mest central är lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU). Lagarna kring upphandling och inköp utgår från grundläggande principer om
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt
erkännande. Dessa ska genomsyra verksamhetens styrdokument, processer och beslut.

Upphandling och inköp har en stor betydelse för kommunens ekonomi utifrån hur
processerna hanteras, vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och
till vilka villkor samt hur dessa efterlevs och följs upp. Det finns även risker för
ekonomisk skada och förtroendeskada om upphandling och inköp inte hanteras i
enlighet med gällande regelverk. Upphandling och inköp är även ett viktigt verktyg för att
förverkliga kommunens ambitioner på miljö- och klimatområdet. Vallentuna kommuns
miljö- och klimatpolicy, senast uppdaterad i oktober 2019, anger t ex att “Vi ställer höga
miljökrav i våra upphandlingar. Vi vågar testa nya lösningar och håller fast vid
kommunens miljöambitioner, i samverkan med företag och lärosäten”. Dessa ambitioner
ligger väl i linje med opinionen. I en opinionsmätning gjord på uppdrag av
Upphandlingsmyndigheten i september 2021 framkom att 70 procent av allmänheten
instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina
inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 framgår att Vallentuna kommun gör
upphandlingspliktiga inköp för cirka 750 miljoner kronor per år. Därtill framkommer att
flera förändringar genomförts under året, exempelvis har beställare erhållit utbildning
och varje förvaltning har fått inköpssamordnare som ska agera länk mellan
förvaltningarna och upphandlingsenheten. I uppföljningen av internkontrollplanen för
2021 noteras vissa avvikelser kopplade till avtalstrohet.

Mot ovanstående bakgrund har revisorerna utifrån sin bedömning av väsentlighet och
risk beslutat att granska upphandlings- och inköpsverksamheten, med fokus på
hållbarhet.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syften är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:

● Är organisationen ändamålsenlig?
● Finns riktlinjer, rutiner och processer för upphandling och inköp och efterlevs dessa?
● Finns rutiner och processer för att säkerställa avtalstrohet?
● Sker en tillräcklig uppföljning av inköp- och upphandlingsverksamheten?
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● Är kommunens miljö- och klimatmässiga ambitioner integrerade i genomförda
upphandlingar?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
● 19 kap. §15 (LOU) (Krav om riktlinjer för direktupphandling)
● Kommunens riktlinjer/policys inom området, bl.a.:

○ Policy för upphandling och inköp
○ Miljö- och klimatpolicy

Avgränsning
Granskningen avgränsas i huvudsak till år 2022.

Metod
Inom granskningen har vi tagit del av styrdokument med bäring på inköp, upphandling
och miljö, genomfört intervjuer samt genomfört en registeranalys med kompletterande
stickprov.

Intervjuer har genomförts med upphandlingsenheten samt miljöstrateg.

Stickprov har genomförts på 5 avtal där kontroll av avtalstrohet gjorts. Registeranalys
och stickprov beskrivs närmare i revisionsfråga 3.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Ändamålsenlig organisation
Revisionsfråga 1: Är organisationen ändamålsenlig?

Iakttagelser
Organisationen och den övergripande ansvarsfördelningen för inköps- och
upphandlingsverksamheten beskrivs i kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning.

I styrelsens reglemente fastställs att kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning, vilket inkluderar övergripande samordning,
planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Gällande inköp och
upphandlingar tydliggörs i reglementet att styrelsen:

- Är kommunens centrala upphandlingsenhet.
- Har ansvar för samordningen av kommunens upphandlingar.

Reglementet reviderades senast av fullmäktige 2021-12-13 §179.

I styrelsens delegationsordning beskrivs flertalet ärenden kopplade till upphandling.
Exempelvis anges att upphandlingschefen har delegation att:

- Ge i uppdrag till extern upphandlingsmyndighet att upphandla på kommunens
vägnar.

- Samordna upphandlingar för flera kommuner (inkl. upphandlingsbeslut,
godkännande av upphandlingsdokument och tilldelningsbeslut).

Övriga ärenden inkluderar att ta fram upphandlingsdokument, beslut om att häva avtal
och uppdrag samt att besluta om att genomföra direktupphandlingar mot bakgrund av
s.k. synnerliga skäl. Beslutanderätten är fördelad mellan bl.a. kommundirektör,
förvaltningschef, kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsens ordförande.
Delegationsordningen reviderades senast av styrelsen 2022-10-17 §150.

Vid intervju uppges att upphandlingsenheten generellt inte ansvarar för uppföljning av
avtal, istället ligger ansvaret på förvaltningarna och utsedda avtals- och
kvalitetsansvariga. Ansvarsbeskrivningar för dessa funktioner återges i “Avtals- och
kvalitetsansvarig”, som är daterat 2017-01-16. I styrdokumentet anges att avtalsansvarig
ansvarar för gällande avtal, såsom att ha koll över gällande avtalsperiod, meddela om
förlängning av avtal behövs samt rapportera om genomförda prisjusteringar.
Kvalitetsansvarig ansvarar för uppföljningsdelen, vilket inkluderar att ha kunskap om
avtalet, ha kontakt med beställare och leverantörer samt kontrollera kvalitet på
leveranser. Enligt intervju finns vissa skillnader mellan förvaltningarna gällande den
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praktiska tillämpningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har exempelvis en särskilt
utsedd person med ansvar för uppföljning.

I dagsläget genomförs inga systematiska återrapporteringar till upphandlingsenheten
från kvalitets- och avtalsansvariga. Däremot anges vid intervju att ambitionen är att detta
i framtiden ska ske via verktyget Decimalen som nyligen implementerats. I verktyget är
det tänkt att synpunkter på ramavtal ska dokumenteras av kvalitets- och
avtalsansvariga, och på sikt även av leverantörer.

Samordning med förvaltningar

Av intervju beskrivs att det finns inköpssamordnare per förvaltning vars ansvar innefattar
att vara en länk mellan respektive förvaltning och upphandlingsenheten. Av
upphandlingsenheten anges att kvartalsvisa avstämningar med samtliga samordnare
sker. Vid mötena behandlas exempelvis leverantörstroheten, köp utanför avtal och
genomförda direktupphandlingar.

Beställarorganisationen

Samtliga beställare, det vill säga de som har rätt att genomföra inköp, är upplagda som
användare i beställningssystemet Logitall. Av intervju framgår att det är chefer vid varje
enhet som beslutar om vilka som erhåller beställarbehörighet. Antalet behöriga
beställare varierar, beroende på verksamhet samt på behov. Enbart de som är upplagda
i systemet kan använda systemet för inköp vilket anges säkerställa att obehöriga inköp
inte genomförs. Attestanter, de som godkänner utbetalningarna, utses av respektive
förvaltningschef. Ansvarsbeskrivningar för dessa återges i “Attestreglemente”, som är
reviderat av fullmäktige 2022-01-31 §14. Exempelvis innefattas i ansvaret att kontrollera
att attestflödet genomförts korrekt, att inget jäv föreligger och att riktlinjer efterlevts.

Enligt uppgift är beställarna ålagda att gå en obligatorisk utbildning gällande systemet
om ca 45 - 90 minuter.

Samverkan med andra kommuner

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett samarbetsavtal mellan kommunerna
inom Stockholm Nordost: Täby, Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Danderyd och Vaxholm
stad. Samordnande kommun är Norrtälje. Syftet med avtalet är, enligt beskrivning, att
verka för ett fördjupat samarbete så att kommunerna uppnår ekonomiskt fördelaktiga
avtal genom ett affärsmässigt, objektivt och konkurrensneutralt arbetssätt. Avtalet
reglerar bl.a. ersättning, samordnande roll, arkivering och uppsägning och är gällande
t.o.m. 2023.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten består av 6 personer: 1 upphandlingschef, 3 upphandlare, 1
inköpscontroller och 1 jurist. Av intervju framgår att funktionen arbetar mot olika
förvaltningar och att ingen upphandlare har en särskild koppling till en viss förvaltning.
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Samtidigt lyfts att med anledning av upphandlarnas olika fokusområden, såsom IT- och
entreprenadupphandlingar, och förvaltningarnas behov arbetar upphandlarna mer
frekvent med vissa förvaltningar. Enligt uppgift ska enheten vara inblandad/bistå i alla
annonserade upphandlingar inom kommunen. Upphandlingsenheten är organiserad
under ekonomiavdelningen som i sin tur är organiserad under kommunledningskontoret.

Överlag beskrivs arbetsfördelningen som tydlig och fungerande inom funktionen,
exempelvis har enheten sinsemellan kontinuerliga avstämningar i syfte att ha en jämn
arbetsfördelning och kunna lyfta frågor. Viss förbättring gällande ansvarsfördelningen
mellan enheten och förvaltningarna anges däremot finnas, exempelvis gällande
gränsdragningen om vilka uppgifter som åvilar enheten respektive förvaltningarna. Vid
intervju anges att det anordnas utbildningar inom kommunen, bl.a. för att förtydliga
ansvarsfördelningen.

Bedömning
Är organisationen ändamålsenlig?

Bedömning: Delvis

Av ovanstående iakttagelser bedömer vi att revisionsfrågan är delvis uppfylld.

Vi noterar bl.a. att organisationen och ansvarsbeskrivningar återges i flertalet
styrdokument, exempelvis i delegationsordning och i “Avtals- och kvalitetsansvarig”. Vi
noterar även att ansvarsfördelningen överlag beskrivs som tydlig och bedömer att
förutsättningar för insyn i kommunorganisationen och dess behov finns genom
kontinuerliga avstämningar mellan olika nivåer.

Vi bedömer däremot även att det finns ytterligare behov av förtydligande av
upphandlingsenhetens roll och ansvar. Detta mot bakgrund av att det dels lyfts vid
intervju, dels att vi noterar en avsaknad av tydlig beskrivning av upphandlingsenhetens
roll och ansvar i erhållna styrdokument.

Riktlinjer, rutiner och processer
Revisionsfråga 2: Finns riktlinjer, rutiner och processer för upphandling och inköp och
efterlevs dom?

Iakttagelser
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av styrdokumenten “Policy för inköp och
upphandling” samt “Rutin vid direktupphandling”. Policyn reviderades senast av
fullmäktige 2020-12-07 §145. Rutinen är daterad 2022-02-22, men huruvida den är
behandlad av kommunstyrelsen framgår varken av dokumentet eller vid granskning av
styrelsens protokoll.

Enligt beskrivning i policyn omfattas alla typer av inköp och upphandling som görs av
anställda och förtroendevalda i Vallentuna kommun och bolag. Policyn behandlar bl.a.
områdena:

- Övergripande ansvar.
- Kommunens övergripande förhållningssätt och syfte med inköps- och

upphandlingspolicyn.

9



- Anskaffningsprocessen (från det att behov uppkommit tills dess behov är
tillgodosett).

Avseende ansvar tydliggörs att alla i kommunen har ett ansvar att efterleva policyn.
Gällande kommunens förhållningssätt och syfte framgår att resurserna inom
kommunkoncernen ska användas effektivt och ha hög kvalitet samt att inköp av varor
och tjänster ska ses som ett medel för att nå fastställda inriktningar och mål. Därtill
framhålls att inköp ska göras utifrån behov och gällande riktlinjer och lagstiftning, samt
att det är viktigt att säkerställa att inköpen har rätt funktion. I avsnittet om anskaffning
ges övergripande beskrivningar om direktupphandling samt upphandling och inköp. Bl.a.
omnämns att Vallentuna ska delta i samverkande upphandlingar när detta ses
fördelaktigt, att en god avtalsförvaltning är en förutsättning för att leverantörer lever upp
till ställda krav i avtal och att ramavtal alltid ska nyttjas. Som beskrivits i revisionsfråga 1
samverkar Vallentuna med kommuner i Stockholmsområdet (STONO-kommuner).

I rutinen för direktupphandling beskrivs under vilka förutsättningar en direktupphandling
kan genomföras, att värdering av en direktupphandling ska ta hänsyn till upphandlingar
av samma slag, hur direktupphandlingar inom olika intervaller ska hanteras med mera.
Ett urval av iakttagelser beskrivs nedan:

- Lokala leverantörer: I rutinen rekommenderas om möjligt att nyttja lokala
leverantörer, även om konkurrensutsättning framhålls som viktigt. Vid intervjuer
anges att det inom förvaltningarna förs en diskussion kring olika behov. Vid tillfällen
det är möjligt och rimligt anges att kommunen strävar mot att genomföra
beställningar från lokala leverantörer. Samtidigt lyfts att det finns en medvetenhet
kring att upphandlingar ska konkurrensutsättas i syfte att nyttja de ekonomiska
resurserna effektivt. Därtill framhålls att kommunens miljö- och klimatambitioner gör
det fördelaktigt att vända sig till de lokala leverantörerna. Som en del i arbetet att
synas för lokala leverantörer är det möjligt för leverantörer att via kommunens
hemsida registrera sitt intresse i en leverantörsbank.

- Anmälan till inköpscontrollern: Vid engångsköp mellan 50 tkr - 100 tkr ska
kommunens inköpscontroller informeras om leverantör, tidsperiod för köp och typ av
vara/tjänst inkl. artikelnummer/pris/enhet. Av intervju uppges att anmälan visserligen
fungerar bättre nu än tidigare. Samtidigt lyfts att vissa brister fortfarande finns. Vid
upptäckt av brister, som oftast identifieras genom kontroll i inköpssystemet, förs en
dialog med beställaren. Variationer mellan förvaltningarna beskrivs finnas.

- Dokumentation: Direktupphandlingar mellan 100 tkr - 700 tkr ska göras av
förvaltningens inköpssamordnare alt. upphandlingsenheten. Inom ramen för
granskningen har vi tagit del av anbudsformulär där leverantören får lämna uppgifter
om denne har krav på sekretess och anbudets giltighetstid. Av intervju anges att
exempelvis särskilda dokumentationsblanketter (mallar för dokumentation) inte finns,
men att offertförfrågningar med mera sparas i gemensamma mappar som är
tillgängliga via systemet Tendsign.
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Under år 2022 genomfördes flertalet förändringar inom LOU inom det s.k.
icke-direktivstyrda området, bl.a. gällande överprövning och direktupphandling. Av
intervju anges att styrdokumenten revideras en gång per mandatperiod och att det i
dagsläget inte finns ett utkast till reviderad policy, som reviderades år 2020. Det har
heller inte framkommit att det planeras revidering i närtid.

Efterlevnad av styrdokumenten säkerställs enligt uppgift vid exempelvis
inköpssamordnarträffarna där upphandlingschefen och inköpscontrollern går igenom
rutiner, och var dessa finns.

System och processer

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av en användarmanual kopplat till
avtalskatalogen. I manualen ges beskrivningar av hur avtalskatalogen nås, vilka
avtalsområden och underområden som finns, hur varor/tjänster söks upp samt vem som
är avtals- och kvalitetsansvarig.

Av intervju anges att kommunen använder upphandlingsverktyget Tendsign som
avtalskatalog och att ambitionen är att alla avtal antingen ska vara upplagda i katalogen,
alt. att hänvisning till avtalen ska finnas. Även avtal från inköpscentraler såsom Adda
och HBV finns upplagda. I HBV:s fall finns det hänvisningar i katalogen till gällande
avtal. Avseende bilagor till avtal, som exempelvis prisbilagor, anges att även dessa finns
upplagda och är synliga för alla i organisationen.

Bedömning
Finns riktlinjer, rutiner och processer för upphandling och inköp och efterlevs dessa?

Bedömning: Delvis

Av ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att styrdokument i form av upphandlingspolicy och rutin för
direktupphandling finns med vägledningar genom upphandlingsprocessen.
Bedömningen grundar sig även på att efterlevnad av styrdokumenten diskuteras i olika
forum, vilket vi menar stärker förutsättningarna för verksamheten att ta del av och nyttja
dessa. Vi noterar även att kommunen använder sig av Tendsign och kontinuerligt
säkerställer att avtal och bilagor finns upplagda i systemet.

Däremot noterar vi att rutinen och policyn är i behov av att aktualiseras med avseende
på att upphandlingslagarna ändrats. Risker med inaktuella styrdokument är bl.a.
personbundenhet av rutiner. Därtill konstaterar vi att det fortfarande uppges finnas
brister kopplat till anmälan till inköpscontrollern. Vi bedömer även att det finns
utvecklingspotential kopplat till dokumentation av direktupphandlingar. Detta då
kommunen saknar mallar för dokumentation. Visserligen sparas offertförfrågningar, men
vi menar på att kommunen även bör säkerställa tydligare att motivering av till beslut
dokumenteras systematiskt, i linje med Konkurrensverkets rekommendationer.
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Avtalstrohet
Revisionsfråga 3: Finns rutiner och processer för att säkerställa avtalstrohet?

Iakttagelser
Intern kontroll

Av “Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter”, senast reviderad
av fullmäktige 2020-12-07 §138, framgår att internkontrollen ska säkerställa att följande
mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet.

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner med mera.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll
och nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive
verksamhetsområde.

Kopplat till rutiner och processer för att säkerställa avtalstrohet har vi inom ramen för
granskningen tagit del av kommunstyrelsens upprättade internkontrollplaner för 2021
och 2022 som behandlar kontrollmoment med bäring på inköp och upphandling. Av
internkontrollplanerna framgår kopplat till respektive riskområde information om vilken
process/rutin som avses, kontrollmoment, ansvarig chef, ansvarig för kontroll, metod,
frekvens, senaste kontroll, sannolikhet/risk, konsekvens samt ett riskvärde.
Internkontrollplanen för 2021 behandlades av styrelsen 2021-02-08 §9 och planen för
2022 behandlades 2022-02-07 §9.

Av uppföljningen för 2021 framgår att stickprovskontroll genomförts av tre fakturor och
att vissa brister kopplade till två av de tre granskade fakturorna noterades. Bristerna
gällde undermålig fakturaspecifikation samt avtalstrohet då produkterna på fakturan inte
var de produkter som avtalats om. Uppföljningen per helår godkändes av
kommunstyrelsen 2022-02-07 §8.

Av uppföljningen för 2022 (halvårsuppföljning) framkom bl.a. att totalt 25 fakturor
granskats. Granskningen visade att fakturorna från en av leverantörerna saknade
information om namn på utförare samt arbetstid. Övriga leverantörers fakturor stämde
överens med avtal. Av uppföljningen framkom därtill att en jämförelse mellan fakturor
och avtalsdatabas för perioden 2022-01 - 2022-04 genomförts. Granskningen visade att
80,31 procent (94 807 552 kr av 118 048 399 kr) av fakturabeloppen för angiven period
var från avtalade leverantörer. Halvårsuppföljningen, som vid tillfälle för vår granskning
var den senaste genomförda, behandlades av kommunstyrelsen 2022-09-19 §125.

Vid intervju anges att kvartalsvisa avstämningar med respektive förvaltning sker där
inköp som gjorts gås igenom. Under avstämningarna sker dels en matchning mellan
fakturor och avtalade leverantörer, dels en avstämning av avtal som inte känns igen,
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varför inköp skett från vissa leverantörer med mera. Avtalstroheten uppges skilja mellan
förvaltningar men de flesta uppges upprätthålla en hög nivå (över 80 procent).

Som beskrivits i revisionsfråga 1 saknas för närvarande ett systematiskt arbete gällande
återrapportering/återkoppling till upphandlingsenheten gällande information om
pågående avtal. Ambitionen är däremot att ett systematiskt arbete ska utvecklas i närtid.

Behov och upphandlingsplan

I policyn anges att ett strategiskt inköpsarbete innefattar analys- och strategiplanering
och att inköpsanalyser och verksamheternas inköpsbehov ska ligga till grund för vad
som upphandlas.

Av intervju anges att det är främst när avtal går ut som verksamheterna identifierar
behov av nya avtal för olika områden. Även vid de kontinuerliga avstämningarna med
förvaltningarna beskrivs värdefulla insikter inkomma. Kommunen använder en
upphandlingsplan som innefattar samtliga förvaltningars separata planer. Planen
uppdateras kontinuerligt och innehåller pågående upphandlingar samt planerade
upphandlingar. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av den nuvarande
kommunövergripande planen.

Registeranalys och stickprov

Som en del i granskningen har en översiktlig registeranalys genomförts, där en
jämförelse gjorts mellan kommunens leverantörsreskontra (som visar utbetalningar till
leverantörer) för perioden januari - september 2022 och avtalsdatabasen i kommunen.
Vid genomförandet av registeranalysen har leverantörsreskontra exklusive moms
använts eftersom LOU inte tar hänsyn till moms. Totalt har 5 olika leverantörer med avtal
valts ut för närmare granskning gällande avtalstrohet, där huvudsakliga kriterium varit
leverantörens omsättning samt storleken på enskilda fakturor. För varje leverantör har 2
fakturor och övriga relevanta bilagor efterfrågats. Exempel på bilagor är
avrop/beställningar och underlag för kontroll av skatter och avgifter. Nedan redovisas
resultatet för kontrollen av avtalstrohet.
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Tabell 1: Avtalstrohet

Leverantör

Kontrollpunkter 1 2 3 4 5

Har avrop skett på rätt sätt i
förhållande till avtal?

Är fakturerade priser i
enlighet med avtal?

Är fakturan tillräckligt
specificerad?

Har kontroll av skatter och
avgifter gjorts?

Grönt = uppfyllt, rött = ej uppfyllt

Av granskningen noteras att vissa brister förekommer gällande avtalstroheten. Dessa
gäller leverantör 3 och leverantör 4.

Gällande leverantör 3 har vi inte kunnat verifiera att priserna är i enlighet med avtal,
detta då fakturorna i sin tur hänvisar till olika körsedlar som inte bifogats. Vi kan heller
inte matcha priserna med bifogad prislista.

Avseende leverantör 4 bedömer vi att fakturorna inte är tillräckligt specificerade mot
bakgrund av att uppgifter, som enligt avtal ska finnas, saknas. Uppgifter som saknas är
överenskommen budget, tidigare fakturerad kostnad och kvarstående belopp av budget.
I avtalet framgår ett flertal gånger att budget inte får överskridas och att leverantören
inte har rätt till betalning om budget överskrids, såvida det inte finns en särskild
överenskommelse. I avropen framgår enbart pris per timme vilket medför otydligheter
kring huruvida leverantören faktiskt kan uppnå budgettaket.

I samband med faktaavstämning av rapporten erhöll upphandlingsenheten ett separat
granskningsprogram med våra kommentarer och bedömningar, detta i syfte att vara
transparenta och för att enheten skulle kunna komplettera med ytterligare underlag.
Justeringar av bedömningar har gjorts i lämpliga fall.

Bedömning
Finns rutiner och processer för att säkerställa avtalstrohet?

Bedömning: Delvis

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Vi konstaterar att avtalstroheten följs upp genom internkontrollen men att brister kopplat
till avtalstroheten påvisats både under 2021 och 2022. Av genomförd stickprovskontroll
noterar vi vissa brister kopplat till fakturaspecifikation och fakturerade priser. Vi noterar
även att brister gällande fakturaspecifikation noterats under föregående år (2021).
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Vi ser positivt på kommunens pågående utvecklingsarbete. Vi bedömer det som viktigt
att kommunstyrelsen säkerställer att upphandlingsenheten tar del av information om
pågående avtal.

Uppföljning
Revisionsfråga 4: Sker en tillräcklig uppföljning av inköp- och
upphandlingsverksamheten?

Iakttagelser
Övergripande

Av kommunstyrelsens reglemente fastställs att styrelsen ska leda och samordna
planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter samt se till att
uppföljning sker om hur verksamheter utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret. Kommunstyrelsen ska även säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat.

Av “Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter” framgår att
samtliga nämnder ska lämna rapporter och prognoser avseende ekonomi och
verksamhet till kommunstyrelsen som styrelsen sedan beslutar om. Rapportering ska
enligt styrdokumentet göras enligt nedan:

- Månadsuppföljning per februari, juni och oktober.

- Tertialrapport per april.

- Delårsbokslut per augusti.

- Årsredovisning/verksamhetsberättelse per december.

Styrdokumentet reviderades senast av fullmäktige 2020-12-08 §138.

Uppföljning

Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll för perioden 2022-01 -
2022-11 noteras att styrelsen erhållit uppföljningar med bäring på
upphandlingsverksamheten vid följande tillfällen:

- 2022-02-07 §7 - Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen.

- 2022-02-07 §8 - Helårsuppföljning avseende internkontroll för 2021.

- 2022-04-04 §55 - Månadsuppföljning januari-februari 2022 för kommunstyrelsen.

- 2022-06-20 §100 - Tertialrapport januari-april 2022 för kommunstyrelsen.

- 2022-09-19 §123 - Månadsuppföljning januari-juni för kommunstyrelsen.

- 2022-09-19 §125 - Halvårsuppföljning avseende internkontroll för 2022.
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- 2022-10-17 §142 - Delårsrapport för januari-augusti 2022 för kommunstyrelsen.

Vid tillfälle för granskningen var protokollet för november 2022 det senaste publicerade.

Utifrån genomgång av rapporter noteras att styrelsen främst erhåller uppföljning i
samband med tertial-, delårs- och helårsrapporter. Detta verifieras även vid intervju. I
rapporterna följs genomgående nämndmål, nyckeltal och väsentliga händelser upp. Bl.a.
framkommer att kommunen strävar mot att integrera ett hållbarhetsperspektiv i
genomförda upphandlingar och att styrelsen förbättrat sitt resultat inom “Nöjd
Upphandlings Index” (NUI). Därtill framgår information om aktuella, pågående och
avslutade upphandlingar i respektive rapport. Vidare beskrivs väsentliga händelser
såsom att upphandling för flera av kommunstyrelseförvaltningens stora entreprenadavtal
kommer att ske i oktober 2022 samt att dessa avtal förväntas bli dyrare än tidigare
prognostiserat.

Som beskrivits i revisionsfråga 3 erhåller styrelsen därtill information och uppföljning om
den interna kontrollen, som omfattar moment kopplade till inköp och upphandling.
Utifrån uppföljningsrapporterna för både 2021 och 2022 noteras att vissa brister påvisats
kopplat till avtalstrohet (se även revisionsfråga 3).

I månadsuppföljningarna framgår information om entreprenadupphandlingar.

Av intervju uppges att styrelsen erhåller kontinuerlig uppföljning av
upphandlingsverksamheten och att det är främst upphandlingschefen som föredrar
ärenden för styrelsen. Detta sker på behovsbasis. Vidare anges att upphandlingschefen
vid ungefär 3 till 4 tillfällen per år redovisar avslutade, pågående och kommande
upphandlingar till teknik- och fastighetsutskottet.

Gällande huruvida utvärderingar genomförs av avtal i syfte att identifiera
förbättringsområden anges av upphandlingsenheten att de vanligtvis frågar beställarna
huruvida avtalen fungerat och om leverantören skött sig.

Överlag beskrivs politikerna som intresserade av upphandlingar, däremot främst kopplat
till större avvikelser.

Bedömning
Sker en tillräcklig uppföljning av inköp- och upphandlingsverksamheten?

Bedömning: Ja

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att uppföljningen som genomförs är i linje med fastställda
styrdokument och är enligt vår mening tillräcklig för att kommunstyrelsen ska erhålla god
insyn i inköps- och upphandlingsverksamheten.
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Miljö- och klimataspekten
Revisionsfråga 5: Är kommunens miljö- och klimatmässiga ambitioner integrerade i
genomförda upphandlingar?

Iakttagelser
Organisation

Av intervjuer framgår att upphandlingsenheten har en tät samverkan med den s.k.
CEU-gruppen (cirkulär ekonomi i upphandling) som leds av en miljösamordnare, detta
eftersom särskild kompetens inom hållbarhet för närvarande saknas bland
upphandlarna. Enligt kommunstyrelsens uppföljningsrapporter (se ex. tertialrapporten
2022) är CEU-gruppens fokus att bistå kommunen med kompetens inom hållbarhet.
Inför en upphandling är det den ansvarige för respektive upphandling som är ålagd att
initiera kontakt med CEU-gruppen för att säkerställa miljökrav i förfrågningsunderlaget.
CEU-gruppen har representanter i samtliga av kommunens förvaltningar och är totalt 7
personer. Gruppen har funnits i ungefär 2 år och initierades på uppdrag av den
dåvarande kommundirektören.

Hållbarhetsperspektiv i styrdokumenten

Inom kommunen finns det flertalet riktlinjer kopplat till miljö och klimat. Exempel på
styrdokument, med bäring på upphandling, är kommunens miljö- och klimatpolicy, miljö-
och klimatstrategi, avfallsplan samt upphandlingspolicyn.

I miljö- och klimatpolicyn samt i avfallsplanen beskrivs kommunens viljeinriktning och
gemensamma förhållningssätt för miljöarbetet. Bl.a. omnämns att kommunen ska
ansvara för att klimat och miljö genomsyrar kommunens verksamheter, att ny kunskap
aktivt ska eftersökas och att höga miljökrav ska ställas i upphandlingarna. Fullmäktige
reviderade policyn 2019-10-14 §139 och avfallsplanen 2020-10-12 §84.

I miljö- och klimatstrategin behandlas kommunens miljömål, inriktningar och stöd vid
miljöarbetet. Exempelvis tydliggörs att kommunen strävar mot att ställa höga miljökrav
vid upphandlingar samt mot ett livscykelperspektiv i syfte att bidra till hållbar konsumtion
och produktion. Strategin tydliggör även att det i Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145) finns lagstöd kopplat till miljöperspektivet. Strategin behandlades av
fullmäktige 2019-10-14 §140.

I upphandlingspolicyn framhålls att återbruk ska beaktas vid inköp i syfte att minska
klimatpåverkan, att kommunkoncernen ska beakta miljöhänsyn gällande kommunens
miljömål samt att koncernen ska sträva efter att ställa cirkulära krav i upphandlingar.

Av intervjuer framhålls att hållbarhetsperspektivet blivit mer framträdande under senare
år och att upphandlingsenheten överlag anses ta hänsyn till råd av
upphandlingsenheten i den mån det är möjligt. Som en del i arbetet har CEU-gruppen
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tagit fram checklista som stöd till ansvariga upphandlare i syfte att förenkla tillämpningen
av hållbarhetsperspektivet i upphandlingar. Inom ramen för granskningen har vi erhållit
checklistan och noterar att den ger en vägledning över hur hållbarhetsperspektivet ska
kunna integreras. I checklistan finns även hänvisningar till ytterligare vägledningar samt
kontaktuppgifter vid den händelse upphandlaren behöver mer stöd.

Integrering av miljö- och klimatmässiga ambitioner i upphandlingar

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 noteras att det finns flertalet mål kopplat
till miljö och klimat, varav ett mål (“Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska
kommunens egen miljö- och klimatpåverkan”) även omfattar upphandling. I
målbeskrivningen framhålls det som väsentligt att miljökrav ställs i samband med
upphandlingar för att kunna uppnå målet. Av delårsrapporten per 2022 prognostiseras
målet bli uppfyllt per helår. Rapporten behandlades av styrelsen vid
oktobersammanträdet 2022.

Stickprov

Som en del i granskningen begärde vi ut förfrågningsunderlaget kopplat till respektive
upphandling i samband med den stickprovskontroll som redovisades i revisionsfråga 3.
Samtliga underlag kontrollerades därefter i syfte att se huruvida miljö- och klimatkrav
ställdes.

Utifrån stickproven framgår följande:

Tabell 2: Miljö- och klimatkrav

Leverantör Avtalsområde Kommentar

1 Platser i särskilt
boende

Miljökrav ställs om att systematiskt minska verksamhetens
klimatavtryck.

2 Asfaltsbeläggningar Av avtal framgår bl.a. att entreprenaden ska bedrivas under
stort miljöansvar och att möjligheterna till att återanvända
förbrukade resurser ska tillvaratas.

3 Avfallshämtning Krav i underlagen finns på att entreprenören ska bedriva ett
aktivt miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så
låg som möjligt.

4 Tekniska konsulter Enligt avtal ska leverantör arbeta enligt ett
miljöledningssystem som omfattar direkta och indirekta
miljöaspekter.

5 Persontransport Enligt avtal är leverantören ålagd att ta hänsyn till miljön,
genom att exempelvis säkerställa att underhåll sker med så
liten påverkan som möjligt.
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Av granskningen noteras att miljö- och klimatkrav förekommer i samtliga upphandlingar.

Bedömning
Är kommunens miljö- och klimatmässiga ambitioner integrerade i genomförda
upphandlingar?

Bedömning: Ja

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som uppfylld.

Vi noterar att kommunen har tydliga miljö- och klimatambitioner och att krav även
återspeglas i granskade upphandlingar.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört
en granskning av kommunens upphandlingar och inköp. Granskningens syfte har varit
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Rekommendationer
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Överväga att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen för upphandlingsenheten i
styrdokument.

- Säkerställa att en systematisk återkoppling/återrapportering genomförs gällande
information om pågående avtal till upphandlingsenheten. Som en del i arbetet bör
det även säkerställas att informationen tas tillvara på och används i syfte att
förbättra inköps- och upphandlingsarbetet.

- Säkerställa att styrdokumenten är aktualiserade. Att styrdokument hålls uppdaterade
är viktigt med avseende på kontinuerliga ändringar av lagar och för att minska risken
av personbundenhet.

- Fortsätta med arbetet att säkerställa en hög avtalstrohet. Rekommendationen
innefattar särskilt att fakturor är tillräckligt specificerade, med anledning av att brister
kopplat till detta uppmärksammats i kommunens interna kontroll.

- Överväga att följa upp intern kundnöjdhet samt antalet leverantörer som lämnar bud
i uppföljningsarbetet i syfte att ytterligare förbättra upphandlingsarbetet.

- Säkerställa att motivering av tilldelningsbeslut av direktupphandlingar systematiskt
dokumenteras.

- Säkerställa att anmälan till inköpscontrollern gällande köp mellan 50 tkr - 100 tkr
fungerar enligt kommunens riktlinjer.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Är organisationen
ändamålsenlig?

Delvis
Styrdokument finns gällande
ansvar. Vi bedömer däremot
även att det finns ytterligare
behov av förtydligande av
upphandlingsenhetens roll och
ansvar.

2. Finns riktlinjer, rutiner
och processer för
upphandling och inköp och
efterlevs dom?

Delvis
Bedömningen grundar sig bl.a.
på att det finns styrdokument
men att vi ser behov av att
dessa aktualiseras samt att
brister finns gällande anmälan
till inköpscontroller.

3. Finns rutiner och
processer för att
säkerställa avtalstrohet?

Delvis
Vi konstaterar att
avtalstroheten följs upp genom
internkontrollen men att brister
kopplat till avtalstroheten
påvisats både under 2021 och
2022. Av genomförd
stickprovskontroll noterar vi
vissa brister kopplat till
fakturaspecifikation och
fakturerade priser.

4. Sker en tillräcklig
uppföljning av inköp- och
upphandlingsverksamhete
n?

Ja

Bedömningen grundar sig på
att uppföljningen som
genomförs är i linje med
fastställda styrdokument och
är enligt vår mening tillräcklig
för att kommunstyrelsen ska
erhålla god insyn i inköps- och
upphandlingsverksamheten.

5. Är kommunens miljö-
och klimatmässiga
ambitioner integrerade i
genomförda
upphandlingar?

Ja
Vi bedömer att kommunen har
tydliga miljö- och
klimatambitioner och att krav
även återspeglas i granskade
upphandlingar.
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Bilagor
Uppgifterna som redovisas är tagna från kommunens leverantörsresekontra för
perioden januari - september 2022. Omsättningarna som visas är exklusive moms med
anledning av att upphandlingslagarna inte tar hänsyn till moms. I tabellen tas ingen
hänsyn till typ av upphandling.

Tabell 3: Inköpsvolymer

Inköpsvolym Leverantörer Andel SEK Andel

5 000 000 och över 32 2,0% 424 872 490 55,0%

1 200 000 - 4 999 999 76 4,7% 187 567 436 24,3%

700 000 - 1 199 999 49 3,1% 44 452 149 5,8%

100 000 - 699 999 334 20,8% 90 360 998 11,7%

1 - 99 999 1 093 68,2% 25 096 419 3,3%

0 6 0,4% 0 0,0%

Krediteringar* 13 0,8% -517 509 -0,1%

Summa 1603 100% 771 831 982 100%

(*) Summan för krediteringar är en minuspost. Den totala summan har tagit hänsyn till detta.

Tabell 4: Största leverantörer (topp 10)

Leverantörer Omsättning

1 41 506 912

2 32 500 245

3 22 922 936

4 22 036 710

5 20 272 463

6 18 576 469

7 18 293 247

8 17 047 899

9 14 498 461

10 14 331 287
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Henrik Fagerlind Sara Sommarin
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 12 maj 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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