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Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten 

 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund har vi 
granskat den upphandlingsverksamhet som sker inom Lapplandskommunalförbund 
(LKF) med utgångspunkt från om den är ändamålsenlig och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

 

Vår sammanfattande bedömning är att LKF i allt väsentligt bedriver en 

ändamålsenlig verksamhet för offentlig upphandling. Den interna kontrollen 

rörande upphandlingsverksamhet kan dock utvecklas. Från granskningen vill vi som 

förtroendevalda lyfta fram följande granskningsiakttagelser och bedömningar: 

 

• Det finns styrdokument som komplement till lagarna om offentlig 

upphandling. Dessa omfattar ansvarsfördelningen mellan LKF:s 

medlemskommuner, ansvarsfördelningen inom LKF, mutor och bestickning 

samt arbetsordning för samordnade upphandlingar. Vi bedömer dessa som 

tillräckliga. 

• Det sker ingen uppföljning rörande tillämpningen av befintliga 

styrdokument. Intervjuade bedömer dock att förbundsordningen och 

arbetsordningen för samordnad upphandling tillämpas i stor utsträckning 

från LKF:s sida. Däremot anger intervjuade att det sker avsteg från 

upphandlings- och inköpspolicyn. Vi bedömer att befintliga regler och 

riktlinjer efterlevs i varierande utsträckning. Efterlevnaden av 

upphandlings- och inköpspolicyn är inte tillfredsställande.  

• Intern kontroll sker bl.a. i form av upprättade styrdokument och utbildning 

av personal. Intern kontroll kan utvecklas bl.a. i form av både tillämpning 

och uppföljning av styrdokument. Vidare kan rapportering och redovisning 

till direktionen rörande upphandlingsverksamheten utvecklas. Vi bedömer 

att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

• Åtgärder är vidtagna för att säkerställa att upphandling sker i enlighet med 

lagarna om offentlig upphandling. Exempelvis har nyckelpersoner erhållit 

utbildning inom området, datoriserade system som bygger på befintlig 

lagstiftning nyttjas och rättspraxis inom området följs. Vi bedömer att de 

åtgärder som vidtagits ger förutsättningar att genomföra upphandling i 

enlighet med befintligt regelverk.  
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• Det sker ingen systematisk uppföljning av upprättade avtal. Varken ramavtal 

eller avtal i övrigt. I samband med att nytt ekonomisystem infördes 2010 har 

sammanställning över köptrohet till ramavtal upprättats. Ansvarig avser 

fortsätta med detta i framtiden. Vi bedömer att uppföljningen av avtal inte är 

tillräcklig.  

För att utveckla upphandlingsverksamheten och den interna kontrollen lämnas 
följande rekommendationer; 

• att direktionen fastställer upphandlings- och inköpspolicy då befintliga 

riktlinjer idag är fastställda av tjänstemän  

• att direktiv för arkivering och dokumenthantering fastställs eftersom det idag 

endast finns tillfälliga rutiner för arkivering/dokumenthantering vilka togs 

fram i samband med omorganisationen 2010 

• att systematisk uppföljning och utvärdering av tillämpningen av LKF:s 

styrdokument rörande upphandling sker. Här har vi noterat att fastställd 

ansvarsordning i upphandlings- och inköpspolicyn inte följs 

• att rutiner upprättas rörande uppföljning och utvärdering av upphandling 

och inköp i syfte att säkerställa att lagar, policy och riktlinjer följs 

• att redovisning/rapportering till direktionen och gymnasienämnden rörande 

upphandlingsverksamheten sker 

• att systematisk uppföljning av upprättade avtal sker då det saknas idag 

• att handlingar tillhörande direktupphandling förvaras samlat 

• att systematisk uppföljning av köptrohet till ramavtal sker 

• att direktionen och gymnasienämnden säkerställer köptroheten till ingångna 

ramavtal 

 

För Lapplands kommunalförbunds revisor 

 

 

Sören Engelmark, revisor och sammankallande 
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