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Gransknmg av kommunens upphandllngsverksamhet

Sammanfattande bedfimning
Revisorernai Ekerij kommun har létit PwC genomféjra en granskning i syfte att kartlfigga

Kommunstyrelsens och néimndernas rutiner kring upphandling och inkép och bedéma
om dessa ‘a‘r éndamélsenliga samt om den interna kontrollen €11“ tillr'a'cklig. Granskningen

har skett f6]: ett urval upphandlingar och inkép som kommunen giort under 2017 och i

bérjan av 2018.

Granskningen har syftat till att besvara féljande revisionsfrfiga: Har Kommunstyrelsen
och nfimnderna en dndamélsenlig organisation och dndamc‘ilsenliga rutinerfb'r

upphandling och inké’p och c'ir den interna kontrollen tillréicklig?

Efter genomférd granskning lair V51“ sammanfattande bedémning att Kommunstyrelsen

och n'zimnderna inte fullt ut har en éndamfilsenlig organisation och éndamfilsenliga

rutiner fér upphandling och inkép. Déremot gér Vi bedémningen att den interna

kontrollen fir tillrficklig utifrfin att det firms rutiner fér kontinuerlig uppfbljning av avtal

och att dessa rutiner tilléimpas. Upphandlingsenheten har kommit med f6rslag till Vilka

5tg'airder som bar Vidtas med anledning av noterade brister.

Bedémningen baseras p5 iakttagelser gjorda per kontrollmfil:

{Upphandling av entreprenéir har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler

Bediimningen fir att upphandling av entreprenér inte fullt ut har skett i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler. Motsvarande har éven konstaterats i kommunens
egen uppféljning, se kontrollmél 3.

Utifrfin granskning av ett urval upphandlingar gér vi bedbmningen att ansvarig némnd i

huvudsak féljer LOU. Inga avvikelser féirekommer i det granskade materialet.

Ansvarig n'zimnd sfikerstéller Vid upphandling att eventuella underleverantfjrer

kontrolleras och godkéinns av kommunen.

Utifrén iakttagelser gér Vi beddmningen att ansvarig némnd s'a'kerst'a'ller aft eventuella

underleverantérer kontrolleras och godkfinns av kommunen Vid upphandling. Av tio

granskade avtal frén 2017 innehéll fitta frfiga/reglering av underleverantérer/—konsulter,

resterande tvfi har inte ansetts néidvéindigt pfi grund av uppdragets karakt'a'r. I samtliga

fall kunde underleverantér anvéndas efter best‘aillarens samtycke.

Det uppges vara svért att ffinga upp anvfindandet av eventuella underleverantéirer. Detta

eftersom hanteringen bygger p51 att kommunen meddelas, eller pfi annat s'a'tt fér

kéinnedom 0m detta.
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

l

Rutiner fér kontinuerlig uppféljning av avtal finns och tillémpas.

Bedémningen ér att det finns rutiner fér kontinuerlig uppféljning av avtal och att dessa

rutiner tillfimpas, dock finns det ett undantag. Undantaget fir den f6rdjupade

avtalsuppféljningen som inte genomférs fullt ut. Emellertid bedéimer vi att den

granskning som genomféirs fir genomt'a'nkt och relevant. Déremot Visar den egna

uppfbljningen p5 ett stort antal brister kopplat till féljsamhet sfivfil till géllande

lagstiftning som kommunens regler.

Ramavtal finns som ticker verksamhetens behov av inkép av varor och tj'a'nster.

Bedémningen 5r at‘t det inte finns ramavtal féir att ticka in hela kommunens behov. Dock
5r det inget krav att ha ramavtal utifrfin att LOU tilléter direktupphandlingar f6r ink6p

under 534 800 kr. Déremot visar bide Vfir granskning och kommunens egen uppféiljning

att det finns stora brister vad gfiller direktupphandlingar, framféirallt vad giller

verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillémpningsanvisningar fér

direktupphandlingar. Far att bittre utnyttja konkurrensen p5 marknaden, Vilket alltsfi

inte alltid g6rs, kan det eventuellt finnas ett behov av fler ramavtal.
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

1. Inledning

1.1. Bakgrund
Lagen om offentlig upphandling (LOU), ?a'ven kallad den klassiska lagen, reglerar kép som
fir finansierade med allménna medel och som gérs av myndigheter och vissa andra

organisationer. Med offentlig upphandling menas de 5tgérder en upphandlande

myndighet eller enhet Vidtar féir att tilldela ett kontrakt eller ingfi ett ramavtal avseende

varor, tjénster eller byggentreprenader. I LOU fastst'eills grinsen f6r direktupphandling till

534 890 kronor (2017). F6r upphandling inom férsérjningssektorn gérs mer flexibla

regler g'a'llande och det fir ist‘a'llet lagen om upphandling inom omrfidena vatten, energi,

transporter och posttjénster (LUF), fiven kallad férsérjningslagen, som reglerar. Ett

anskaffningsbehov ffir inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under grénsen far

direktupphandling Detta innebér att man vid en direktupphandling mfiste kunna berékna

det totala beloppet alla upphandlingar av samma slag kommer att uppga till under

beraknad avtalsperioden Overstiger det totala beloppet 534 890 kronor ska ist'allet ett

ramavtal upphandlas.

Om synnerliga ski] finns 5r kommunen tilléten att direktupphandla éven 6ver 534 890
kronor. Framférallt avses med synnerliga skfil synnerlig brfidska som orsakas av

oférutsedda omsténdigheter som kommunen inte sjélv kan pfiverka, férutse eller réda

fiver. Att kommunen rfikat i brfidska p5 grund av bristande framférhfillning 5r inte en

giltig orsak till direktupphandling. (prop. 2001/02:142 3.99).

Vid granskningen av verksamhetsfiret 2016 var den sammanfattande bedémningen att

Kommunstyrelsen och némnderna inte fullt ut har en findamélsenlig organisation och

findamélsenliga rutiner f6r upphandling och inkép. Déremot bedfimdes den interna

kontrollen vara tillrécklig utifrén att det farms rutiner f6r kontinuerlig uppféljning av avtal

och att dessa rutiner tillémpas. Upphandlingsenheten presenterade féirslag till Vilka

fitgfirder som béir Vidtas med anledning av noterade brister.

1.2. Syfie/revisionsfifiga
Granskningen syftar till att kartlfigga rutiner och den interna kontrollen kring

upphandling och ink6p i kommunen. Féiljande revisionsfréiga ska besvaras:

0 Har Kommunstyrelsen och ndmnderna en dndamélsenlig organisation och
c'indamdlsenliga rutinerfiir upphandling och inkfip och dr den interna kontrollen

iillrdcklig ?

1.2.1. Kontrollmc‘il

Granskningen har tillkommit till féiljd av revisorernas bedémning av vésentlighet och risk

sedan stora inkép gérs firligen i kommunen och upphandlingsenheten bediims vara

strategisk i flera avseenden. Som utgfingspunkt fér bedémningen i granskningen anvénds

ett antal kontrollmfil:

o Upphandling av leverantéjrer har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens
regler.
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

o Ansvarig nfimnd sékerstfiller vid upphandling att eventuella underleverantfirer

kontrolleras och godkénns av kommunen.

o Rutiner f6r kontinuerlig uppféljning av avtal finns och tillfimpas.

o Ramavtal finns sorn ticker verksamhetens behov av inkép av varor och tjénster.

1.2.2. Revisionskriterier

Revisionskriterier utgérs av LOU samt rutiner och styrande dokument p5 omré’ldet som
beslutats i kommunen.

1.3. Metod och avgriinsning
Granskning har skett via registeranalys dér rutiner kring direktupphandlingsgrfinser och

dokumentationskrav kartlagts och jfimfb’rts med LOU och kommunens
tillémpningsanvisningar f6r anskaffning. Inkép har kontrollerats mot tecknade avtal.

Vidare har granskning av ett urval upphandlingar genomférts. Granskningen har skett fiir

ett urval upphandlingar och inkép som gorts under 2017 och b61jan av 2018 och slutligen

har intervjuer med Ekeré kommuns upphandlingschef genomférts.

Granskningen avgrénsas till att omfatta Kommunstyrelsen, men verifiering av avtal har

gorts fér att i méjligaste min fér att técka samtliga nfimnder.

1.4. Styrande och stiidjande dokument
Inom ramen féSr granskningen har vi inhémtat f61jande dokument:

I Upphandlingspolicy

I Tillémpningsanvisningar fér anskaffning inom Ekerti kommun

I Arbetsordning fér hantering av upphandlingsfirenden — ett komplement till

upphandlingspolicy, tillfimpningsanvisningar, anskaffningsbehéirighet samt 6vriga

styrdokument

I Plan f6r uppfbljning

I Anskaffningsbehiirighet Ekeré kommun

I Avtalsstatistik frfin kommunen

I Infomail — nya rutiner fér direktupphandling
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

2. Kommunens organisationjfir
upphandhng

2.1. Lagstiflning och reglementen
LOU fir en svensk lag som baseras p5 EU-djrektiv och som syftar till att ffi de

upphandlande myndigheterna och enheterna att anvénda de offentliga medel som
finansierar offentliga upphandlingar p5 bésta sétt genom att dra nytta av konkurrensen p5
aktuell marknad. Lagen syftar éven till att ge leverantérer en méjlighet att tfivla p5 samma
villkor i varje upphandling.

LOU ska féljas aV upphandlande myndigheter Vid alla kéip av varor och tjénster samt Vid

all hyra och leasing, med ett fatal undantag.

Fér offentlig upphandling géller fem grundléggande principer f6r all upphandling av

varor, tjénster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om
likabehandling, principen om 6msesidigt erkénnande, proportionalitetsprincipen samt
principen om transparens.

Vid all upphandling, direktupphandling undantaget, krfivs att den upphandlande myndig—
heten tar fram ett upphandlingsdokument innehfillande administrativa fareskrifter,

kravspecifikation och kommersiella villkor. I enlighet med tidigare nfimnda principer, ska

upphandlingsdokumentet innehélla tydliga utvfirderingskriterier och utformas pfi ett

sédant sétt att leverantérer varken gynnas eller missgynnas.

Sedan direktupphandlingar fir reglerat i lag kan sanktioner sittas in f6r otillfitna

direktupphandlingar. Det hégsta belopp som kan d6mas ut enligt upphandlingsreglerna

5r i dagsléget 10 miljoner kronor.

2.2. Upphandlingsenheten
Under Kommunstyrelseférvaltningen i Ekeréj kommun lyder kommunens
upphandlingsenhet, bestéende av en upphandlingschef och tvé upphandlare.

Ekerb kommun har en upphandlingspolicy som tillsammans med uppréttade

tillémpningsanvisningar f6r anskaffning inom kommunen utgéir komplement till de lagar

och f6r0rdningar som styr anskaffning inom offentligt finansierade verksamheter. Dirtill

finns en uppréttad plan fér upphandlingsenheten uppféiljning.
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

3. Upijb’ning av kontrollmt‘il

3.1. Kontrollmc‘il 1

l

Upphandling av entreprenér har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler
l

3.1.1. Iakttagelser

Enligt Tilldmpningsanvisningarfb'r anskafiling inom Ekeré)‘ kommun ska alla

upphandlingsfirenden som b'verstiger 28 procent av tréskelvfirdet (2017: 534 890 kr)

handlfiggas av upphandlingsenheten. Detta betyder i praktiken att upphandlingsenheten

ansvarar f6r att upphandla kommunévergripande ramavtal samt bistfir férvaltningarna i

verksamhetsspefika upphandlingar.

Inom upphandlingsenheten finns en trygghet i att de upphandlingar som genomférs sker

p5 ett korrekt sétt utifrfin lagrum och kommunens regler. D'a'remot h'a'nder det ibland att

direktupphandlingsgrénsen fiverskrids, och det férklaras oftast av att verksamheterna har

dfilig framféirhfillning. Upphandlingsenheten féljer dock lépande upp avtalstroheten (se

avsnitt 3.3.1.1) och kontaktar verksamheter dfir vasentliga kéip lorts frén leverantiirer

med Vilka kommunen saknar avtal. Det framkommer dock vid intervju att uppfiiljningen

av felaktiga inkép till sin natur alltid blir sen. Detta eftersom upphandlingsenheten ser

inképen f6rst nér de fir slutkonterade. Det uppges éven att uppféiljningen inte heller blir

fullsténdig eftersom antalet képare, leverantérer och fakturor i kommunen éverstiger vad
nuvarande bemanning p5 upphandlingsenheten kan félja upp resursméssigt.

Vid intervju framkommer att det finns en oro fér bristande féljsamhet till rutiner och

regler, samt bristande dokumentation vad géller direktupphandling 6verstigande 100 tkr.

Enligt tillémpningsanvisningarna ska direktupphandling tilléimpas fér k6p som uppgér till

ett Vfirde av hégst 28 procent av tréskelvfirdet. Vid direktupphandling ansvarar

verksamheten sjfilv fiir att upphandlingen sker i enlighet med lagar och regler pfi omrédet
men om det uppstér frégor sfi kan upphandlingsenheten kontaktas fiir stéd och rid. Vid
direktupphandling ska alltid tre leverantéirer tillfrégas och om direktupphandlingen

6verstiger 100 tkr ska dokumentation géras pfi sérskild blankett. Ifylld blankett ska

innehfilla information om vilka leverantérer som tillfrégats samt en motivering till det val

av leverantéir som 'orts. Kopia p5 blanketten ska mailas till upphandlingsenheten och

sedan dokumenteras av bestfillande verksamhet.

F6r att fbrbfittra efterlevnaden av rutiner och tillémpningsanvisningar samt fér att

f6renkla genomférandet av direktupphandlingar kommer det att vara obligatoriskt, frén

och med den 1 oktober 2018, att genomféra direktupphandlingar med ett Vérde fiver 100

000 SEKi direktupphandlingsmodulen i kommunens digitala upphandlingsverktyg. I och

med det kommer ingen direktupphandlingsblankett att behéiva fyllas i/ skickas in

eftersom dokumentationen sker i systemet. P5 kommunens intranét (Ekot) finns manual
och de dokument som organisationen rekommenderas att anv'a'nda.

Direktupphandlingsmodulen 5r en del av e-Avrop, som fir ett webbaserat

upphandlingsverktyg. Direktupphandlingar som annonseras via e-Avrop nfir ut till
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

leverantiirer fiver hela Sverige, alternativt till de leverantéirer som anvfindaren valt att

rikta direktupphandlingen mot.

Vidare kommer kommunen att erbjuda fyra utbildningstillfa‘llen under vfiren fijr de som
har behov av att utféira direktupphandlingar. Dessa tillfa'llen kommer att l’aiggas ut p5

Ekot.

Ramavtal tecknas aldrig f6r mer fin fyra 5r, enligt upphandlingschefen. Déremot har det

hint att ramavtal har férléngts lfingre ?a'n s5 vid t.ex. vid 6verpr6vning. Férfarande ?a'r

egentligen inte tillfitet men ibland nédvéndigt fér att sékerstélla att kommunens
verksamhet fungerar. Avtalstiden fbr upphandlingar av avtal som inte avser ramavtal kan

vara léngre 5n fyra fir, dock uppger upphandlingschefen att fyra 5r oftast lair en bra

utgé’mgspunkt ‘a'ven far 6vriga avtal. Det uppges dock vara viktigt att beakta den aktuella

upphandlingens fbrutséttningar vid faststéllande av avtalstiden. Vissa upphandlingar

f(‘irutsfitter stora investeringar f6r leverantéiren och d5 5r det rimligt att avtalstiden

reflekterar det.

Verifiering

Inom ramen f6r granskningen har en registeranalys genomférts. Registeranalysen

innehfiller alla fakturor i leverantiirsreskontran under perioden jan 2017 - april 2018.

Under den perioden har kommunen képt in varor, tjénster och entreprenader féir

1 107 099 478 kronor. I denna summa ingér fiven interkommunala ersfittningar, hyror och

medlemsavgifter, som inte omfattas av upphandlingsreglerna. Materialet omfattar 55 047
fakturor frén totalt 2349 olika leverantérer/motparter.

Inkfipsvolym (inkl. Leverantfirer, Andel, % Kfip, kr Andel, %
moms) st \

u. ?,5999999 .kr
.. .. A.

45
_

2 % ..959 ?}9 9,5,4. V. ,. .91 %.

4.9999995 000 066 kr"
V

.
1,3}

.V 5% . .. 258. .512 6.8.5., A. ,

23/

500 001“; 1,906 oookr
- > fl

789
a

r .

4 % 62 732 731
n

6%

.. ..
199.001,- 599 90.91“

_. . . .. ..3%4. .. i

14/ 73 16.9%; .. _

7%

55%???09 999.19. .. V ., .. 2‘92 .. ,. .. ,. .,
14,695, 8.04

.V , .
1%.

0*50 00° kl‘
‘_

1563 67 %
,. . ..

17 661 249 2 %
Totalt 2349 100 % 1 107 099 478 100 %

Av tabellen ovan framgér att 61 procent av alla utbetalningar gér till 2 procent av alla

anlitade leverantérer. Vidare noteras att det gérs mfinga smfiinkép i kommunen d5 67
procent av alla leverantérer svarar féir endast tvfi procent av den totala inképsvolymen.

Utifrfin ovanstfiende har Vi valt ut ett antal leverantéirer dér kommunen .ort kép fiver

direktupphandlingsgr‘a'nsen och dér leverantéren inte gfitt att matchat mot kommunens
avtalsregister. Leverantérerna har sedan stfimts av tillsammans med kommunens
upphandlingschef. Efter genomgéngen fiterstod féljande leverantérer:
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Levnamn Inkfip, la- (ink.moms) Komnlentar frfin kommunen

LeverantiirA 1 261 341 Ekonomienheten.

Direktupphandlat. Dock har

grfinsen fdr direktupphandling

fiverskn'dits. Avser inhyrning av

personal/bemanning.

Leverantér B 1 123 196 Ej upphandlat. Dock ingen enskild

verksamhet fiver 100 000 kr.

Bristerna har uppmfirksammats i

internkontrollen fér 2017.

"""Qééhtarc
"

1 056 706 Socialkahtoret. Ej"fi1$§hand1at.'

Avser daglig verksamhet.

Leverantér
DI

u

6"094 273 Socialkontoret. Ej upphafidiéim
H I

Avser HVB—hem
ensamkommande flyktingar.

Bristerna har uppm‘a'rksammatsi

internkontrollen 2017.

Leverantiir E 1 272 361 Fastighetskonfiiféi. Ej

upphandlat. Avser i huvudsak

inhyrning av

personal/bemanning.

Leverantér F 3 751 332 Socialkontoret och Produktion

omsorg. Delvis upphandlat. Vissa

kostnader avser ett system och

vissa kostnader avser inhyrning av

personal/bemanning som ej fér

anses ingfi i avtalet.

Leverantér E 873 83o Socialkontoret. Direktupphandlat.

Dock har grfinsen fdr

direktupphandling fiverskridits.

Utifrén ovanstéende tabell kan konstateras att det finns ett antal leverantérer dfir

kommunen .ort inkéip i strid med gillande lagstiftning, nfigot som Even konstaterats i

den egna uppféljningen, se avsnitt 3.3.

Vid f6reg5ende firs granskning noterades att inkéip .orts i strid med g'a'llande lagstiftning

féir samtliga 7 leverantc'irer.

Vi har éven valt ut tre ink6p fiver 100 tkr féjr att kontrollera att dokumentation av inkéip

har gjorts enligt kommunens regler och géllande lagstiftning, se nedan:

Leverantiir Belopp SEK Antal fakturor Konmlentar frfin kommunen

Direktupphandling X 184 ooo 1 Produktion Omsorg. Avser konsulter fdr hjélp

med framtagande av kravspecifikation infdr

upphandling av verksamhetssystem. Uppdraget
pégick under 2016 och 2017. Ingen
direktupphandling har rapporterats in till

..
UPPhandlingsenheten-

fiifektfipbhandiing?

a A H

115 285

A ‘ I

1 Ekeré resursteam.Ej rapporterad

r

- 7 777W WWVWM ‘_
direktupphandling.

125 ooo 1 Barn— och utbildningsfbrvaltningen. Avser
direktupphandling av implementering och
férvaltning av Office365. Verksamheten har

korrekt rapporterat direktupphandlingen.

'

BiEeiéifipphafidiifig‘i
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Utifrfin ovanstfiende tabell kan vi konstatera att endast en direktupphandlingsblankett har

skickats in till upphandlingsenheten i enlighet med kommunens rutiner. Motsvarande har

éven konstaterats i kommunens egen uppféljning, se avsnitt 3.3.

Vid f6regfiende firs granskning noterades att ingen direktupphandlingsblankett hade

skickats in till upphandlingsenheten.

3.1.2. Granskning av upphandlingar
Inom ramen av uppdraget har fiven en granskning genomffirts féir att verifiera att hela

upphandlingsprocessen har skett i enlighet med gallande lagstiftning och kommunens
regler. Féljande avtal har granskats:

o 2017-6 Datorutrustning

o 2017—40 Ledarutvecklingsprogram

o 2016-50 Avfallshantering

o 2017-51 Livsmedel

o 2017—5 Tekniska konsulttjfinster, mark och anléggning ramavtal

Inga avvikelser f6rekommer i det granskade materialet. F6r detaljerat resultat se bilaga A.

3.1.3. Bedc‘imning

Utifrfin iakttagelserna ovan gér vi bedfimningen att upphandling av entreprenér inte fullt

ut har sketti enlighet med lagstiftning och kommunens regler. Motsvarande har 'a'ven

konstaterats i kommunens egen uppfb'ljning, se kontrollmfil 3.

3.2. Kontrollmc‘il 2

Ansvarig nfimnd sékerst'a'ller Vid upphandling att eventuella underleverantérer

kontrolleras och godkénns av kommunen.

3.2.1. Iakttagelser

Underleverantéren anvfinds frimst Vid byggentreprenader, men f6rekommer fiven Vid

andra typer av upphandlingar/avtal. Det uppges tex. vara vanligt att transporttjénster

(tex. varuleveranser) genomférs av en underleverantijr till den upphandlade

leverantéiren.

Far kommungemensamma avtal ska huvudleverantéren Vanda sig till

upphandlingsenheten fér godk'a'nnande. Vad galler verksamhetsspecifika avtal fir det upp
till avtalsfigaren att godkfinna underleverantéren. Det framkommer under intervju att det

5r svfirt att ffinga upp férekomsten av underleverantérer eftersom hanteringen bygger p5

att kommunen meddelas, eller p5 annat sfitt ffir kénnedom om detta. Det 5r sfillan det

uppt'a'cks p5 négot annat sitt, tex. skickas fakturan sfi gott som alltid Via

huvudleverantéiren och av den ér det inte sékert att anvéndning av underleverantiir

framgfir.

Det uppges vara svfirt fér kommunen att neka en leverantér att anvénda sig av

underleverantéirer om dessa lever upp till de krav som kommunen stéller. Enligt uppgift
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frfin upphandlingschefen har leverantiirerna enligt LOU méjligheten att fiberopa en annan

leverantérs kapacitet eller tekniska férmfiga f6r att kunna genomféra uppdraget.

Enligt uppgift frfin kommunens fastighetschef hinder det att underleverantérer anvfinds

men uppfattningen ‘a'r att bestéillaren blir informerad och dérefter godkfinner. Vidare

uppges att det ménga gfinger handlar 0m leverantiirerna Vill anvfinda en underleverantéir

som kommunen redan har avtal med och dé f6r man en diskussion kring detta.

Verifiering

Inom ramen f6r granskningen har Vi kontrollerat huruvida tio avtal innehfiller

fréga/reglering av eventuella underentreprenérer/—k0nsu1ter. Resultatet av verifieringen

presenteras itabellen nedan:

Upphandlingsdokument Finns reglering (ia/nej)?

Juristtjinster - Skatterétt

(Dnr AV—2017-26)

Ja

Juristtjinster - Immaterialritt

(Dnr AV—2017-25)

.Ja

Juristljinster — Entreprenadr'a'tt

(Dnr AV—2o17-19)

_

Ja

'

iiéihsmtfiafisté;?*r'éah'sakuonsradgivning

(Dnr KSUH17/11)

Nej. Dock fir det ej négot

ramavtal utan en tidsbegrénsad

utredning/tjénsteuppdrag.

Reglering kring

underleverantérer har ej bedbmts

nédvfindigt. Direktupphandlat.

integrationsprocessen fér nyanlfinda (Dnr KSUH17/39)

Tekniska konsfilfijanster — Projektledning bygg

Nej. Dock 5r det ej nfigot

ramavtal utan en tidsbegrfinsad

utredning/tjénsteuppdrag.

Reglering kring

underleverantérer har ej bedémts
nédv'a'ndigt. Direktupphandlat.

Ja

(Dnr KSUH17/15—205)

Entreprenader — Vintervéghéllning

m m u

Ja

(Dnr KSUH17/14—205)

Tekniska konsulftjfinéfér —Mark oéh finiaggnifig

A > — ¥

Ja

(Dnr KSUH17/5-205)

hfifiéfijahs'tefl"1¥6§sai{fin'g"s£$t£

7 7

J;

(Dnr AV—2017—17)

Jurlsttjanster ; Miljérétt

‘ M 7 r

3a,

(Dnr AV-2017-21)

Ufifréfi gendffifarti'Vérifiéfin'g 'hdt'er'as aft 8 av 10 'grahékadé'afi'al irihéhfilI'fffiga/réglering"

av underleverantérer/-konsu1ter. De resterande tvé avtalen har reglering inte ansetts

nédvéndigt eftersom upphandlingarna/avtalen avsfig tidsbegrénsade uppdrag som skulle

utféras av namngivna konsulter/specialister. De upphandlade uppdragen var avgr'a'nsade

och négra méjligheter till utvidgning av uppdragen fanns inte.
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

I samtliga fall kunde underleverantiir anvéindas efter bestéllarens samtycke. AV
majoriteten av de granskade avtalen framgick att skriftligt samtycke krévdes.

Vid féregfiende firs granskning noterades att nio av tio granskade avtal innehéll

fréga/reglering av underleverantérer/~konsulter och at‘t majoriteten av de granskade

avtalen inte krévde skriftligt samtycke.

3.2.2. Bedb'mning

Utifrfin ovanstfiende iakttagelser gér vi bedémningen att ansvarig nfimnd i huvudsak

sikerstfiller att eventuella underleverantérer kontrolleras och godk‘a'nns av kommunen Vid

upphandling. AV tio granskade avtal frén 2017 innehéll fitta frfiga/reglering av

underleverantéirer/-konsu1ter, resterande tvfi har inte ansetts n6dvéndigt p5 grund av

uppdragets karaktér. I samtliga fall kunde underleverantér anvfindas efter best'a'llarens

samtycke.

Det uppges vara svfirt att fanga upp anvfindandet av eventuella underleverantéirer. Detta

eftersom hanteringen bygger p5 att kommunen meddelas, eller pfi annat sétt ffir

kénnedom om detta.

3.3. Kontrollmc‘il 3

I

Rutiner f6r kontinuerlig uppféljning av avtal finns och tillfimpas.

3.3.1. Iakttagelser

Avtalsuppfiiljning fir en central del av kommunens upphandlingsprocess och kommunen
ansvarar féir att félja upp alla ingéngna avtal med avseende p5 bade formella krav och

kvalitet, enligt upphandlingspolicyn. LOU stiller inga direkta krav p5 att den

upphandlande myndigheten ska félja upp upphandlingar och avtal. Enligt

upphandlingschefen kan man dock argumentera f6r att det finns indirekta krav p5

avtalsuppféljning grundade i tex. likabehandlingsprincipen.

Vid intervju anges att det med dagens bemanning pi upphandlingsenheten inte fir m6jligt

att félja upp alla avtal érligen. Det yttersta ansvaret f6r avtalsuppféljningen finns hos

avtalségaren.

Nfir det géller upphandlingar som gérs gemensamt med andra kommuner fir det

fortfarande respektive kommuns ansvar att félja upp avtalet, oavsett Vilken kommun som
praktiskt genomfér sjélva upphandlingen.

Av upphandlingspolicyn framgér att interna och externa avtalsuppféljningar rutinméssigt

ska genomféras under avtalstiden fér att garantera att ingfingna avtal f61js av bfide

bestéllare och leverantérer. Utgfingspunkten f6r uppféljningen ska vara att slfi vakt om
den affeirsméssiga relationen och tillse att varje upphandling ger rfitt kvalitet till rfitt pris.

AV upphandlingsenhetens Planfbr uppfijljning framgfir att det gérs tre olika former av

uppféljning av upphandlingsenheten.

1. Avtalstrohet mot tecknade avtal (inom ramen f6r internkontrollarbetet)
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2. Regler och rutiner f6r direktupphandling (inom ramen fér internkontrollarbetet)

3. Avtalsuppféiljning av leverantéirer

Nedan beskrivs kort de olika uppféljningarna.

Med avtalstrohet menas hér att kommunen gér inkéip frfin en leverantér som det finns ett

avtal med.

Kontroll av kommunens avtalstrohet gérs genom inkéipsapplikationen i QlikView.

Avrapportering gérs helfirsvis i samband med kommunledningskontorets

internkontrollplan. Avtalstroheten rapporteras pfi féljande nivéer: (1) kommunen som
helhet, (2) per ansvarskod, (3) per kontoslag, och (4) per de 50 st6rsta leverantérernai

volym/omséttning. Statistiken rapporteras utan justeringar och kan dfirfiir innehfilla

felkfillor, t.ex.

o Kbp av fel varor/tjénster frfin upphandlad leverantér

o Kiip fré‘m leverantér som direktupphandlats men som ej finns i avtalsdatabasen

o K&Sp frfin upphandlad leverantér dér fakturan kommer efter att avtalstiden lépt ut

o K&Sp frfin leverantér dér upphandling inte fir aktuellt (t.ex. skolplaceringar i andra

kommuner, medlemskap i f6reningar/f6rbund)

o K&Sp frfin leverantér dfir organisationsnummer i ekonomisystemet inte matchar

organisationsnummer i avtalsdatabasen

Utifrén ovanstfiende analys Vfiljs sedan ett antal omrfiden ut f6r f6rdjupad granskning. Vid

den férdjupade kontrollen tas stickprovskontroller av fakturor far att kontrollera

innehé’tllet i det som k6pts utanfiir avta. Mfilet med kontrollen 5r att sakerstélla om
bristande avtalstroheten beror pa kinda (eller okénda) felkéllor eller om det avser

felaktigt inkép.

Kommunens upphandlingschef féljer éven avtalstroheten lépande under firet. D5 gérs

16pande kontroll av nya leverantérer och leverantérer som inte ffitt matchning mot nfigot

avtal. Om de hittar nya leverantiirer eller icke-matchade sé kontaktas verksamheten fér

att f5 svar p5 vad det géller.

Enligt erhéllen statistik har utfallen avseende avtalstrohet sett ut enligt féljande f6r

perioden januari 2017 — mars 2018. Statistiken nedan fir dock inte justerad féir kinda
felk'a'llor.

m Am] Ei avtal Avtalstrohet

201701 26 655 3???? _. 1.9.4219? ?SF V.

591%

02.91702 .
69,68? 644 ’5! ,, ._ 1? 9.95 4&9.“ , , , Z???"

. 29.1793, . . .V .. _ 1“,. 271 ?71 Ki, , ,, V v , ,

29 449 V779,!“ ,,, _. @1479
.

..EQEZOA 36 ?‘?9 4993’.
. H a 1,3493 994 k'

. ._ ._
65r2_°é__......_._v..__v

20,1795
_

41 272 858 k'
. 24, 58,5 §3?..‘.‘F ,,

201706
_

39629 573 kr
r r h

29 240 969V kr
7

201767 .225
879 936 k:

,. ., . _
23

9§3.9§9...5r. . .

60.9%

261708 38 257 179 kr 30 929 737 kr 55,3%
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29.1799 _, ,
32656882” .25 69.0.775kr, ,.

560]

20.1710
,

33923268kr27343648kr 554/
_. u ,,

..2..91711 .. é§§65 .22.?!“ ,...?§§0.4 WON, V, .

620/
. V,

29.17;? , , .

_.§Z§33800kr
,

36333036kr..
,

.....61:?%.

‘___201§9}. 28833 042*“ 20 276 826” 58.7%

“63972935”
V .2? ????ifikn . . . .. KW:

.. §§9?8 149 kr
§?._?9.1.__9<?9_'st 99-§%..

‘_

378 598 437 k} 62,o%

Utifrfin tabellen ovan noteras att avtalstroheten fér perioden januari 2017 — mars 2018 i

snitt varit ca 62 procent.

Féregfiende 51‘s granskning noterades att avtalstroheten under januari 2016 — oktober

2016 i snitt varit ca 53 procent.

Verifiering

Vi har tagit del av den kontroll som upphandlingsenheten genomfért. Féljande framgfir av

rapporten:

Ekerb kommuns fivergripande avtalstrohet under perioden januari — november 2017 5r, till stora

delar, god och har ékat i jémférelse med motsvarande period fér 5r 2016. Dock finns det relafivt

stora skillnader i avtalstrohet mellan kommunens verksamheter och mellan olika varu-

/tjfinsteomrfiden.

AV rapporten framgér éven féljande f6rslag till fitgfirder utifrfin resultatet ovan:

Upphandlingsenheten b6r ffilja upp verksamheter som visat upp lég avtalstrohet féir att klargiira

om det behéivs ytterligare information, nya upphandlingar eller annan étgfird féir att f6rbfittra

avtalstroheten.

Upphandlingsenheten b6r utveckla informationsarbetet kring regler och rutiner vid avrop/inkép.

En viss del av bristerna i avtalstroheten kan troligtvis fitgfirdas med tydligare och frekventare

information och b'a'ttre stédd fill verksamheterna.

Upphandlingsenheten bér félja upp verksamheter som visat upp 15g avtalstrohet fér aft k1~arg6ra

om det behdvs ytterligare information, nya upphandlingar eller annan 5tg§rd f6r att f6rbéttra

avtals1Ioheten.

3.3.1.2. Regler och rutiner far direktupphandlingar

Aven denna kontroll gérs med hjélp av inképsanalysapplikationen i QlikView och

avrapportering gérs helfirsvis i samband med kommunledningskontorets internkontroll-

plan.

Ett antal leverantbrer dfir inkéip gjorts mellan 100 tkr och 1000 tkr véljs ut (ej

avtalsleverantérer) fér att kontrollera att bestéllande verksamhet har skickat in blankett

fér direktupphandling, om direktupphandling har gorts Via e—Avrop eller genomférts p5

annat sitt. Kommunens rutiner fér direktupphandlingar finns beskrivna under avsnitt

3.1.1.
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Verifiering

Vi har ffitt del av den kontroll som upphandlingsenheten genomféirt. F61jande framgfir av

rapporten:

Upphandlingsenheten har idenfifierat 255 leverantiirer utan upphandlade avtal vars totala volym
6verstiger 100 000 kr men understiger 1 000 000 kr fér perioden januari — november 2017. Under
samma period har upphandlingsenheten genomfért direktupphandlingar eller ffitt in

direktupphandlingsblanketter f6r 21 direktupphandlingar.

Upphandlingsenheten har genomfiirt férdjupad granskning av 30 av de 255 leverantiirerna. AV
dessa 30 leverantéirer har 13 avsett korrekt genomfiirda och dokumenterade direktupphandlingar

eller géllt ej upphandlingspliktig verksamhet.

Resultatet av den genomférda internkontrollen Visar att det finns allvarliga brister i

verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillémpningsanvisningar féir direktupphandlingar.

Endast ett begrfinsat antal av kommunens potentiella direktupphandlingar har dokumenterats och
rapporterats till upphandlingsenheten i enlighet med rutiner och tillémpningsanvisningar. Vissa

direktupphandlingar har genomféirts p5 ett korrekt och sétt men inte dokumenterats och
rapporterats till upphandlingsenheten. Andra direktupphandlingar har allvarliga bn'ster Even i

genomférandet.

AV rapporten framgfir Even féljande férslag till étg'a‘rder utifrfin resultatet ovan:

Upphandlingsenheten bér utveckla informationsarbetet kring regler och tillfimpningsanvisningar

féir direktupphandlingar. En viss del av bristerna i efterlevnad och rutiner och
fillfimpningsanvisningar kan troligtvis fitgfirdas med tydligare och frekventare information och
b‘a'ttre st6d till verksamheterna.

Upphandlingsenheten bér fortsfitta implementeringen av e—Avrops direktupphandlingsmodul. Om
verksamheterna genomfér sina direktupphandlingari upphandlingssystemet sfi minimeras
riskerna fér bristeri dokumentation och, till viss del, i genomfiirande.

Upphandlingsenheten bijr revidera rutiner och fillfimpningsanvisningar far direktupphandlingar

ffir att f6rtydliga och f6renk1a f6r verksamheterna.

3.3.1.3. Avtalsuppféljning av leverantérer

I planen fér uppféljning anges att en analys av sannolikhet och konsekvens ska

genomféiras av upphandlingsenheten i januari/februari varje fir som en inledande kontroll

av samtliga upphandlade leverantbrers avtalsuppfyllelse. Dérefter ska det beslutas om
férdjupande granskningar f6r de avtalsomrfiden som uppvisat hégst kombination av

sannolikhet och konsekvens och en tidplan féir dessa ska sittas f6r resten av firet.

Uppféljning kan éven ske p5 indikation frfin best'aillande verksamhet eller leverantér.

Féljande kontroller ska genomféras vid den f6rdjupade granskningen:

1. Uppféljning av kvalificeringskrav frfin upphandlingen
a. Kontroll av:

i. Skatter och avgifter

ii. Ekonomisk och finansiell stillning

iii. Férsékringsbevis

iv. Underleverantiirer

V. (")Vfiga f6r upphandlingen specifika krav

2. Uppféljning av pris och betalningsvillkor
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a. Stickprovskontroller av fakturor f6r att kontrollera:

i. Pris

ii. Leveransvillkor

iii. Betalningsvillkor

iv. Prisjustering

3. Uppféiljning av kvalitet

a. Intervju med avropande verksamhet/er
b. Genomgfing av inrapporterade avvikelser

c. Kontroll av:

i. F6r upphandlingen specifika kvalitetskrav

4. Uppféiljning av avtalsvillkor

a. Kontroll av 6vriga avtalsvillkor

5. Aterkogjfling
a. terkoppling till avropande verksamhet/er
b. Aterkoppling till leverantéir

Upphandlingsenheten har uppgett att de inte har resurser att genomféra samtliga

kontroller och dérmed valt att begr'a'nsa antalet leverantiirer och kontroller.

Verifiering

Sannolikhet- och konsekvensanalysen har genomférts och utifrén den har ett urval p5 14

leverantérer valts ut. Den férdjupade granskningen innefattar dock endast 6 av 14 utvalda

leverantérer. Vidare har inte samtliga ovannfimnda kontroller genomffirts, emellertid

uppfattar Vi det som att det férekommer en relevant prioritering och spridning p5 de

kontroller som har genomférts.

3.3.2. Bedc'imnz'ng

Utifrfin iakttagelserna ovan gér vi bedéjmningen att det finns rutiner féjr kontinuerlig

uppféljning av avtal och att dessa rutiner tillémpas, dock finns det ett undantag.

Undantaget fir den féirdjupade avtalsuppféljningen som Vi bedémer genomténkt och

fortfarande relevant. D'a'remot Visar den egna uppféljningen p5 ett stort antal brister

kopplat till féljsamheten sfivfil till gillande lagstiftning som kommunens regler. Vi noterar

dock att upphandlingsenheten har kommit med f6rslag till Vilka fitgfirder som b6r vidtas

med anledning av noterade brister.

3.4. Kontrollmc‘il 4

LRamavtal finns som thicker verksamhetens behov av inkép av varor och tjénster.

3.4.1. Iakttagelser

Ekerii kommun har Vid tidpunkt f6r granskning cirka 835 avtal och enligt uppgift finns

néstan alla i kommunens avtalsdatabas. Vissa avtal fir kommungemensamma sfisom stéd,

frukt, kaffe etc. Kommunen anvénder Even Kammarkollegiets och SKL Kommentus
Inkéipscentrals avtal i viss min, samt upphandlar tillsammans med andra kommuner om
det Vid samma tidpunkt finns liknande behov i kommunerna. Samarbetena fir oftast
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specifika fér enskilda upphandlingar och séllan lfingvariga (d.v.s. 6ver flera

upphandlingstillfa'llen), enligt uppgift.

Nya kommungemensamma avtal informeras om pfi Ekot (kommunens intranét).

Verksamhetsspecifika avtal kommuniceras med berijrda verksamheter.

Om verksamheterna upptficker att ramavtal saknas inom ett omrfide dér frekvent

anskaffning sker, ska upphandlingsenheten kontaktas. Vid intervju anges dock att det inte

gér att ha upphandlade ramavtal som t‘a'cker in hela kommunens behov. LOU tilléter

direktupphandlingar f6r inkép under 534 890 kr, Vilket verksamheterna utnyttjar.

Upphandlingsenheten uppger att de inte har personell kapacitet att genomféra samtliga

direktupphandlingar, alternativt upphandla ramavtal f6r inképsbehov under

direktupphandlingsgrénsen. Att 5ka bemanningen inom upphandlingsenheten f6r att

klara av den méngden upphandlingar vore enligt uppgift troligtvis ett felaktigt sétt att

anvfinda kommunens ekonomiska resurser.

Vid intervju anges att det inom verksamheterna finns en acceptabel néjdhet avseende de

avtal som kommunen upphandlat. Det finns dock avtalsomrfiden som genererar mer
klagomfil fin andra, exempelvis utférda stédtjfinster. Stfidavtalet har hfivts tvfi ginger

under de senaste 8 firen.

3.4.2. Bedb’mning

Utifrfin iakttagelser ovan gér vi bedémningen att det inte finns ramavtal fiir att técka in

hela kommunens behov. Dock fir det inget krav att ha ramavtal utifrfin att LOU tillfiter

direktupphandlingar fér inkép under 534 890 kr. Déremot visar bide vfir granskning och

kommunens egen uppféljning att det finns stora brister vad géller direktupphandlingar,

framférallt vad g'a'ller verksamheternas efterlevnad av rutiner och

till'zimpningsanvisningar fér direktupphandlingar. F6r att bittre utnyttja konkurrens p5

marknaden, vilket alltsfi inte alltid gérs, kunde det eventuellt finnas ett behov av fler

ramavtal.
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