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Revisionsrapport - Uppföljning av "Granskning av 
upphandling och inköp" 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gjort en uppföljande granskning av 

upphandling och inköp. Revisorerna emotser kommunstyrelsens svar på 

rapportens bedömningar.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Uppföljning av granskning av upphandling och inköp”. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att göra en 

uppföljning av tidigare gjorda granskning av upphandling och inköp. 

Granskningen genomfördes 2014 och visade på att kommunstyrelsens 

hantering inte fullt ut var ändamålsenlig och den interna kontrollen var inte 

tillräcklig.  Årets granskning syftar till att följa upp vilka åtgärder som 

kommunstyrelsen vidtagit sedan föregående granskning. 

Av revisionsrapporten framgår att styrande dokument såsom 

upphandlingspolicyn och inköpspolicyn inte har ändrats sedan den förra 

granskningen. I och med att dokumenten till viss del är inaktuella fungerar 

inte heller styrningen som avsett. Vi instämmer i revisionens bedömning att 

en översyn av befintliga policydokument och riktlinjer behöver göras och ett 

sådant uppdrag har också getts av budget- och uppföljningsutskottet under 

våren 2019.  

Det finns en generell uppfattning i organisationen att det finns ett behov av 

att stärka rutinerna inom upphandling och inköp. Det uppfattas också som att 

nuvarande resurs som ekonomiavdelningen tillhandahåller i form av 

inköpssamordnare är otillräcklig och det finns olika förväntningar på vad 

stödet ska bestå av.  

Ett arbete med att förstärka kommunens inköpsrutiner påbörjades under 

2018 och ekonomiavdelningen märker redan nu att intresset för att göra 

inköp enligt kommunens avtal och riktlinjer har ökat. I samband med 

införandet av en e-handelsportal har den personal som hanterar inköp erhållit 

utbildning i hur de ska gå tillväga. Vi ser en större medvetenhet i 

organisationen och får många frågor om upphandling och avtal. En översyn 

av kommunens olika inköpskort har också gjorts i samband med detta och ett 

avtal har tecknats med Kalmar kommuns centralförråd för bättre kontroll av 

våra inköp. 
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I samband med uppdateringen av de styrande dokumenten avser vi också att 

tydliggöra den centrala upphandlingsfunktionens roll gentemot 

organisationen i övrigt. En översyn av om de resurser som finns som stöd för 

inköp och upphandling är tillräckliga kommer också att göras i samband med 

budgetarbetet för 2020. 

Revisorerna anser att hanteringen av avtal och rutinen för att säkerställa att 

avtal finns inom väsentliga avtalsområden endast delvis är ändamålsenlig. 

Arbetet med att uppdatera avtalskatalogen pågår ständigt och ramavtal 

tecknas när SKL Kommentus eller Kammarkollegiet upphandlar områden 

som är relevanta för kommunen. Kännedomen om avtalskatalogen har ökat i 

och med utbildning och arbetet ska fortsätta för att sprida kunskap om våra 

avtal. Fortfarande saknas avtalsansvariga inom kommunen och när ramavtal 

tecknas av SKL Kommentus eller Kammarkollegiet har inköpssamordnaren 

svårt att veta vem som är ansvarig. Detta behöver också förtydligas i 

inköpsorganisationen. 

I tidigare interna kontrollplaner har inte uppföljning av köptrohet ingått men 

från och med de interna kontrollplanerna 2019 ingår detta som en hög risk 

för alla nämnder och uppföljning kommer därmed ske enligt de i 

kontrollplanen beslutade metoder. Under 2019 kommer också ett tydligare 

dokument om vilka som är beslutsattestanter och vilka beloppsgränser som 

gäller för respektive att tas fram och beslutas om. 

I och med den utbildning som genomförts och den ökade medvetenheten om 

vilka regler som gäller för inköp och upphandling bedömer vi att 

dokumentationen av direktupphandlingar successivt kommer att öka. Redan 

idag får inköpssamordnaren fler frågor om inköp och upphandling av 

personal som vill göra rätt. För att vi ska bli bättre på att upprätta ramavtal 

krävs en tydligare organisation med avtalsansvariga och troligtvis ytterligare 

resurser som kan vara behjälpliga med att upprätta ramavtal. 

Avseende intern upphandling av kommunens dotterbolag Mörbylånga 

Bostads AB bedömer vi att både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är 

uppfyllt. Bolaget är ett helägt dotterbolag till kommunen och kommunen är 

väl representerade i styrelsen. Kommunen utfärdar ägardirektiv med 

riktlinjer om strategiska mål och samordning av olika ärenden. Ungefär 70% 

av bolagets omsättning avser intäkter från kommunen. Någon upphandling 

enligt lagen om offentlig upphandling bedöms därmed inte behöva göras. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Svaret på revisionsrapporten bör kommuniceras med revisorerna. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till svar antas som sitt eget.       
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































