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1. Sammanfattning och rekommendationer  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning i syfte att 

bedöma om nämnder och kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU och stadens 

interna styrdokument för upphandlingar. Granskningen avser i första hand kommunstyrel-

sen men även kultur- och fritidsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt ytterli-

gare nämnder vars upphandlingar ingår i stickprovet.  

I den senast genomförda granskningen av stadens upphandlingsverksamhet (2019) kon-

staterades att det bedrevs ett långsiktigt och strategiskt arbete på upphandlingsenheten 

som hade förutsättningar att stärka upphandlingsarbetet inom staden som helhet. Denna 

granskning visar att utvecklingsarbetet har fortskridit och att staden har tagit ytterligare 

steg mot att etablera en ändamålsenlig inköpsprocess. Granskningen visar dock också att 

det finns brister i den nuvarande inköpsverksamheten. Mot bakgrund av dessa brister, som 

beskrivs nedan, är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen i inköpspro-

cessen är otillräcklig.  

Ansvaret för stadens upphandlingsverksamhet har av fullmäktige givits kommunstyrelsen. 

Det är dock otydligt vad som ingår i detta ansvar. Beroende på tolkningen av ansvarsfrå-

gan finns risk att antingen nämnderna eller kommunstyrelsens upphandlingsutskott fattar 

beslut utanför ramen för sitt mandat.   

Det finns i staden inget övergripande ramverk för att bedriva riskbaserad avtalsuppfölj-

ning. Mot bakgrund av det rekommenderar vi att det upprättas riktlinjer och vägledning för 

att anpassa, planera och genomföra uppföljningen, samt utvärdera avtalsperioden. Däref-

ter behöver det säkerställas att tillräckliga resurser tillägnas uppföljningen och att an-

svarsfördelningen är tydlig. Utifrån erfarenheter från andra kommuner är vår rekommen-

dation att upphandlingsenheten åtminstone intar en aktiv roll i att strukturera och planera 

uppföljningen tillsammans med verksamheterna.  

Merparten av granskade upphandlingar i stickprovet påvisar brister. Vår bedömning är att 

Sundbybergs stads upphandlings- och avtalshanteringsrutiner påvisar brister som bör åt-

gärdas omgående. Sammantaget visar resultatet på alltför många avvikelser för att sta-

dens interna kontroll i dessa frågor ska bedömas vara tillräcklig.  

Av granskningen framkommer att sektorerna önskar ytterligare stöd från upphandlingsen-

heten. I ett antal fall har upphandlingsenheten inte haft möjlighet att delta i genomföran-

det av upphandlingar. I samband med det har det uppstått otydlighet kring vilken part som 

ska ta kostnaden för inhyrda upphandlingskonsulter. Enligt vår bedömning bör det upprät-

tas principer för denna situation i syfte att etablera förutsägbarhet och goda förutsätt-

ningar för ekonomisk planering. 

Staden har inte fastställt riktlinjer för direktupphandling, varför vi rekommenderar att ett 

sådan dokument fastställs utifrån kraven i LOU. Vidare finns inget fastställt styrdokument 

som specificerar hur många leverantörer som ska tillfrågas vid direktupphandling. Detta 

framgår enbart av en vägledning på stadens intranät.  

Som en frivillig förbättringsåtgärd kan staden överväga att komplettera nuvarande efter-

frågestyrda metod för att säkerställa att inköpsorganisationen har rätt kompetens, med 

ett mer centraliserat angreppssätt, exempelvisvis genom att upphandlingsensenheten 

upprättar en behovsanalys och därefter en utbildningsplan för förvaltningen som helhet.  
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Se över ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende 

upphandlingsverksamheten.   

 Upprätta ett ramverk för riskbaserad avtalsuppföljning som innehåller tydliga ruti-

ner för att anpassa, planera och genomföra uppföljningen, samt utvärdera avtals-

perioden.  

 Tillsammans med övriga nämnder säkerställa att identifierade brister i granskning-

ens stickprov åtgärdas och att förebyggande rutiner införs för att liknande brister 

inte ska uppstå igen.  

 Ta fram förslag på riktlinjer för direktupphandling.  

 Ta fram principer för kostnadsfördelning vid användning av upphandlingskonsulter.  

 Överväga att ta fram en utbildningsplan kring inköpsprocessen för förvaltningen 

som helhet.  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 

verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya bestäm-

melser infördes bl.a. den 1 januari 2017. En effekt av lagstiftningen är att offentlig verk-

samhet förmodas att göra bättre affärer då lagstiftningen kräver öppenhet och transpa-

rens i upphandlingsförfarandet.  

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett 

antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett åter-

kommande mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer, rutiner, 

kompetens och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp 

och upphandlingar, särskilt på direktupphandlingsnivå, sker dock ofta på förvaltningsnivå 

ute i organisationen.  

Stadens nämnder ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling samt kommunens po-

licy för upphandling. I kommunens inköp- och upphandlingspolicy anges de bindande prin-

ciperna som utöver gällande lagar ska tillämpas vid all anskaffning.  

Mot bakgrund av ovan har de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad beslutat att 

granska stadens upphandlingsprocess.   

2.2 Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens syfte är att bedöma om granskade nämnder upphandlar i enlighet med LOU 
samt stadens interna styrdokument för upphandlingar. 
  
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

• Följer granskade nämnder lagen om offentlig upphandling och stadens policy med tillhö-

rande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt och är dessa styrande dokument uppdate-

rade?   

• I vilken utsträckning är ansvarsfördelning ändamålsenlig avseende upphandlingar?  

• I vilken utsträckning säkerställs att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga er-

bjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?  

• Säkerställs en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingsområdet?  

• Genomförs en tillräcklig uppföljning av avtalstroheten/leverantörstroheten?  

• Säkerställs att avtalen följs upp och utvärderas?  

• Sker en tillräcklig kontroll av direktupphandlingar?  

• I vilken utsträckning har staden säkerställt en ändamålsenlig planering utifrån eventu-

ella överprövningar?  

• I vilken utsträckning bedöms staden hanterat upphandlingen korrekt, givet avslutade 

överprövningar?  

• Hur vanligt förekommande är överprövningar och har stadens ändamålsenliga rutiner 

för att hantera dessa? 
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2.3 Revisionskriterier  
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen 
 Lagen om offentlig upphandling  
 Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalshantering  
 Stadens upphandlingspolicy  

2.4 Metod och avgränsning  
Intervjuer har genomförts med kommunens centralt placerade upphandlare samt med an-
svariga tjänstepersoner inom sektorn för kultur och fritid samt sektorn för samhällsbygg-
nad. Dokumentgranskningen har omfattat policyer, riktlinjer och interna rutinbeskriv-
ningar för upphandlingsprocessen. Granskningen har därtill omfattat ett stickprov om 
sammanlagt 20 upphandlingar, som valts ut genom ett riskbaserat urvalsförfarande.  

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten i syfte att säker-
ställa att samtliga uppgifter i rapporten är korrekta. Rapporten har kvalitetssäkrats internt 
på EY av Anja Zetterberg.  

2.5 Ansvariga nämnder  
Granskningen avser i första hand kommunstyrelsen men även kultur- och fritidsnämnden, 

stadsmiljö- och tekniska nämnden samt ytterligare nämnder vars upphandlingar ingår i 

stickprovet.  

2.6 Definitioner  
Med inköpsprocess avses de moment som redovisas i kapitel 3. Med upphandlingsprocess 

avses specifikt de moment som beskrivs i avsnitt 3.2.  
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3. Utgångspunkter för inköpsprocessen  

I inköpsprocessen ingår tre delar, förberedelse av upphandling, ge-

nomförande av upphandling och realisering av avtalet. Det först-

nämnda delmomentet innefattar att planera arbetet samt kart-

lägga och analysera bland annat behovet och marknaden. 

Nästa steg inleds med framtagande av upphandlingsdoku-

ment, annonsering och utvärdering av anbud och anslutas 

med att tilldela en eller flera leverantörer ett avtal. Däref-

ter följer det sista staget i inköpsprocessen – att realisera 

avtalet. Förutom att implementera avtalet ingår även att 

följa upp och förvalta avtalet.
1
  

3.1 Förberedelse av upphandlingen  
Förberedelse av syftar till att skapa goda förutsättningar för att upp-

handla utifrån organisationens behov och mål. Inledningsvis tillsätts en arbetsgrupp som 

svarar mot upphandlingens juridiska och verksamhetsmässiga kompetenskrav. Därefter 

bör det genomföras en analys och kartläggning av verksamhetens behov. Analysen ligger 

till grund för vilka krav, villkor och kriterier som senare ska formuleras i upphandlingsdo-

kumenten och vilket upphandlingsförfarande som kan vara lämpligt att använda. Vidare 

bör riskerna med upphandlingen bedömas i detta skede.  

3.2 Genomförande av upphandlingen  
En stor del av upphandlingsprocessen innefattar att ta fram upphandlingsdokumenten som 

beskriver vad som ska upphandlas och hur. När upphandlingsdokumenten är framtagna 

ska varan/tjänsten annonseras. Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska 

annonseras i en registrerad annonsdatabas. Efter att anbudstiden löpt ut ska anbuden prö-

vas och utvärderas. Det eller de anbud som är mest ekonomiskt fördelaktiga ska tilldelas 

avtalet. Upphandlingsförfarandet är mer eller mindre formstyrt av LOU beroende på vilket 

specifikt förfarande som ska tillämpas. Det är väsentligt att den upphandlande myndig-

heten säkerställer god följsamhet gentemot samtliga krav som ställs på tillämpat upphand-

lingsförfarande.   

3.3 Realisering av avtalet  
I att realisera avtalet ingår, förutom att verkställa det som parterna kommit överens om, 
att följa upp och förvalta avtalet. Detta brukar vanligtvis benämnas som avtalsförvaltning. 
Begreppet avtalsförvaltning innebär förutom avtalsuppföljning även intern administration, 
som exempelvis att registrera avtalet i en avtalsdatabas, samt att hantera eventuella för-
längningar och prisjusteringar. Vidare innebär avtalshantering att arbeta med avtalstro-
het, det vill säga att styra organisationens köp till leverantören som myndigheten har avtal 
med. 

 

 
1
 Beskrivningen av inköpsprocessen bygger på Upphandlingsmyndighetens definition.  

Förberedelse 
av 

upphandling 

Genomförande av 
upphandling 

Realisering 
av avtal
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4. Organisation och ansvarsfördelning  

4.1 Kommunstyrelsen har ett utökat ansvar för upphandlingsverksamheten 
Utgångspunkten för ansvarsförhållandena inom en kommun utgår från kommunallagen. 

Varje nämnd ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller an-

nan författning som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen har en särställning i kom-

munorganisationen genom dess uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommu-

nens angelägenheter. 

När det kommer till ansvaret för upphandlingsverksamheten i Sundbybergs stad övergick 

det från stadsmiljö- och tekniska nämnden till kommunstyrelsen under 2018.
2
 I samband 

med övergången inrättade fullmäktige ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens senast fastställda instruktion
3
 för utskottet gör gällande att utskottet 

är delegerat beslutanderätt om annonsering av upphandlingsunderlag för följande upp-

handlingar:  

• Kommunstyrelsens upphandlingar omfattande ett värde över 5 mnkr. 

• Kommunövergripande upphandlingar, det vill säga upphandlingar där fler än en 

nämnd eller en eller flera nämnder tillsammans med ett eller flera av stadens bo-

lag deltar.  

• Upphandlingar i stadens nämndorganisation omfattande ett värde över 15 mnkr.  

Utöver ovan nämnda punkter ska utskottet även aktualitetspröva upphandlingspolicyn och 

implementera stadens hållbarhetskrav i upphandlingar och beakta dessa i upphandlingar. 

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar inom upphandlingsverksamheten preciseras 

ytterligare genom stadens upphandlingspolicy. Där framgår att nämnderna ansvarar för 

att:  

• Personal som handlägger inköp och upphandlingsärenden har relevant kunskap 

om gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.  

• Medverka i och verka för samordnad upphandling. 

• Använda de gemensamma ramavtalen. 

4.2 Upphandlingsenheten har övergripande ansvar för inköpsprocessen  
Upphandlingsenheten är stadens centrala upphandlingsfunktion. Upphandlingsenheten dri-

ver det övergripande utvecklingsarbetet i kommunen gällande inköp samt är stödjande och 

drivande i olika delar av inköpsprocessen. Upphandlingschefen har för flera typer av upp-

handlingsärenden särskild delegerad beslutanderätt.  

Upphandlingsenheten var under 2021 organisatoriskt placerad inom stadsledningskon-

toret. I och med stadens omorganisering tillhör enheten sektorn Ledning och samordning 

efter 1 januari 2022. På inköpsenheten arbetar 12 personer inom tre olika grupper (Entre-

prenad, Varor/Tjänster/IT samt Affärsstöd). Affärsstöd har ett administrativt ansvar vilket 

 
2
 Reglementet gör gällande att kommunstyrelsen ska ”ansvara för stadens upphandlings- och inköpsverksam-

het”.  

3
 2020-02-13.  
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bland annat innefattar diarieföring, avtalsförlängningar och hantering av de förfrågningar 

som inkommer via upphandlingsenhetens gemensamma epostbrevlåda. De övriga två 

grupperna, Entreprenad samt Varor/Tjänster/IT, ansvarar för genomförande av upphand-

lingar.  

Upphandlingsenheten har sedan 2018 genomgått en påtaglig förändring. Förutom att en-

heten flyttades till kommunstyrelseförvaltningen utökades dess resurser. Denna tidpunkt 

beskrivs av intervjuade på upphandlingsenheten som startpunkten på den förändringsresa 

som enheten sedan dess drivit. Ambitionsnivån höjdes och åtgärder började att vidtas för 

att skapa en modern inköpsorganisation.  

Intervjuade uppger att kategoristyrning
4
 av verksamheten har övervägts men att kommun-

strukturen och stadens upphandlade volymer försvårar en sådan styrning. Med det sagt 

finns tydliga ambitioner och arbetssätt för att jobba kategoriinriktat. Vissa varor och tjäns-

ter lämpar sig bättre för att samordna på stadsövergripande nivå. Entreprenadgruppen ar-

betar främst sektorstyrt medan gruppen Varor/Tjänster/IT i större utsträckning arbetar 

utifrån ett kategoribaserat arbetssätt.  

På sektornivå finns ingen särskild organisationsstruktur kopplat till upphandling. Ett un-

dantag är sektorn för samhällsbyggnad inom vilken det har upprättats en samordnings-

grupp för upphandling.  

4.3 Vår bedömning  
Kommunens inköpsorganisation påminner på många sätt hur andra kommuner och reg-

ioner valt att organisera sig. Utmärkande för Sundbyberg stad är att kommunstyrelsen fat-

tar beslut i upphandlingsärenden som i vanliga fall hade fattats av enskilda nämnder.   

Enligt kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i de frågor 

som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frå-

gor som fullmäktige har delegerat till dem. Enligt Kommentaren till kommunallagen
5
 har 

nämnderna hand om den fortlöpande verksamheten och fattar de beslut som är förenad 

med denna. Inköpsbeslut omnämns särskilt i Kommentaren som en angelägenhet för 

nämnden. I sammanhanget kan nämnas att kommunstyrelsen inte förfogar över egna 

maktmedel över nämnderna, bortsett från om fullmäktige har beslutat att styrelsen får 

fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kom-

munstyrelsen är i annat fall hänvisad till att lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder 

i frågor inom nämndernas ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen har på egen hand delegerat beslutanderätt till sitt upphandlingsutskott i 

upphandlingsfrågor som avser nämndernas egna verksamheter. Ansvaret för stadens upp-

handlingsverksamhet har av fullmäktige givits kommunstyrelsen. Det är dock otydligt 

huruvida det ansvaret är så långtgående att det avser alla upphandlingsfrågor i samtliga 

verksamheter eller om det — som det i normalfallet gör — handlar om att leda och sam-

ordna det övergripande upphandlingsarbetet. Men oavsett tolkning av reglementet blir 

 
4
 Kategoristyrning innebär att inköpen kategoriseras utifrån inköpsområde och att samverkan samt styrning i 

huvudsak ska bedrivas inom inköpskategorin, istället för inom respektive förvaltning eller enhet. Syftet med 

kategoristyrningen är bland annat att säkerställa samverkan mellan enheter och uppnå stordriftsfördelar. 

5
 Lundin, O & Mandell, T. (2018). Kommunallagen – en kommentar. Nordstedts Juridik AB.  
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nuvarande praktik problematisk. Givet att kommunstyrelsens ansvar omfattar alla upp-

handlingsbeslut i kommunen borde inte nämnderna fatta några som helst beslut i upp-

handlingsfrågor. Stadens nämnder är i sådana fall skyldiga till obehörigt beslutsfattande 

eftersom beslut om upphandling fattas på regelbunden basis. Om däremot reglementet 

ska tolkas som att kommunstyrelsen har ett ansvar att styra och leda stadens övergri-

pande inköpsverksamhet, är det istället upphandlingsutskottet som fattar beslut utanför 

sitt mandat genom inblandningen i nämndspecifika upphandlingar. Som tidigare nämnts är 

det nämnderna som ska fatta beslut i frågor inom ramen för sina ansvarsområden. Kom-

munstyrelsen kan inte på eget bevåg, som i detta fall, överta nämndernas ansvar.   

Även om det förekommit formella fel i upphandlingsutskottets beslutsprocess är vår upp-

fattning att de avtal som ingåtts under 2021
6
 troligtvis är bindande. Lagen om offentlig 

upphandling innefattar möjlighet att föra talan om att ett avtal som en upphandlande kom-

mun ingått ska ogiltigförklaras. I 20 kap. 13- 13 b §§ LOU anges i vilka fall ett avtal kan 

förklaras ogiltigt och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att ogiltighet ska komma i 

fråga. Vår bedömning är att sådan talan eller förutsättningar för sådan talan inte förelig-

ger i aktuellt fall. Vidare är förvaltningslagen tillämplig för kommunens verksamhet och in-

nefattar band annat bestämmelser om rättelse och ändring av beslut. Eftersom kommunen 

har verkställt besluten och träffat avtal med leverantörer är kommunen dock civilrättsligt 

bunden av avtalen. Förutsatt att avtalsleverantörerna inte känt till de formella felen i be-

slutsprocessen kan inte kommunen, eller tredje man, begära att avtalen ogiltigförklaras på 

grund av bristande behörighet. Avtalsparterna skulle i så fall ha känt till eller haft anled-

ning att förstå att avtalen träffades utan kommunalrättslig behörighet. Kommunala beslut 

kan även överklagas genom laglighetsprövning exempelvis om det begåtts något formellt 

fel som att det organ som fattat beslutet inte haft rätt att göra det. Överklagan genom lag-

lighetsprövning måste göras inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs att besluts-

protokollet justerats.  

 

 
6
 Granskningen avser verksamhetsår 2021.  
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5. Styrning i inköpsprocessen  

5.1 Grunden för styrningen uttrycks i upphandlingspolicyn   
Stadens upphandlingspolicy

7
 gäller för hela kommunkoncernen och anger den övergri-

pande inriktningen och de huvudprinciper som gäller för alla inköp. Policyn lägger stor vikt 

vid att stadens inköp ska vara i linje med målen för ekonomisk, social och miljömässig håll-

barhet. Vidare beskrivs de övergripande dragen i avtalsförvaltningen och uppföljningen av 

inköpsverksamheten.  

Utöver stadens upphandlingspolicy finns inga ytterligare politiskt fastställda riktlinjer för 

inköpsverksamheten. Däremot har upphandlingsenheten tagit fram ett antal mallar och ru-

tinbeskrivningar som vägledning i det praktiska arbetet.  

5.2 Förberedelse av upphandling sker tillsammans med verksamheten 
Ett inledande steg i inköpsprocessen är att ett inköpsbehov 

identifieras. Det kan vara ett nytt eller kontinuerligt och tidigare 

känt behov. För att identifiera nya behov finns i staden två hu-

vudsakliga metoder: möten med representanter för de olika 

sektorerna och upphandlingsenhetens epostbrevlåda. Upp-

handlingsenheten har sedan nystarten 2018 arbetat aktivt 

med att etablera kontakt med och göra sig tillgänglig för sta-

dens verksamheter. Kontakten med upphandlingsenheten ser 

olika ut för stadens sektorer. Med vissa sektorer genomförs må-

natliga avstämningsmöten och med andra är kontakten mer 

behovsstyrd. Mötesfrekvensen beror bland annat på hur ofta sektorn upphandlar och hur 

stort behovet är av kunskapsstöd från upphandlingsenheten. Sektorn för samhällsbyggnad 

utmärker sig genom dess stora upphandlingsbehov. Behovsanalysen och årsplaneringen 

sker där via ansvariga avdelningschefer och kontaktpersoner. Vidare har upphandlingsen-

heten möten med samtliga enheter inom denna sektor, tre till fyra gånger om året. Den 

andra metoden för att identifiera behov är bevakning av upphandlingsenhetens epostbrev-

låda. Intervjuade uppger att brevlådan är etablerad som en huvudingång till upphandlings-

enheten i frågor om upphandling. 

Det verktyg som fortfarande saknas i arbetet med att identifiera behov är ett välfunge-

rande spendsystem. En spendanalys ger en bild över organisationens inköps- och leveran-

törsmönster, bland annat genom att visa från vilka leverantörer organisationen gör inköp, 

vad det är som köps och vilka enheter inom organisationen som gör inköpen. På så vis kan 

inköpsområden i behov av ramavtal identifieras. Upphandlingsenheten har köpt in ett 

spendverktyg men har för närvarande problem med dess funktionalitet.  

Utifrån kartlagda inköpsbehov planerar och prioriterar upphandlingsenheten sin verksam-

het. Enligt uppgift har enheten på det stora hela tillräcklig kapacitet för att hantera den 

förväntade arbetsbelastningen under kommande två år, bortsett från inom IT-området. De 

första åren efter omtaget 2018 var fokus på att arbeta bort massan av eftersatta inköps-

behov som fanns i verksamheten. Nu är detta arbete till stor del är avklarat och organisat-

ionen inte är lika konsultberoende. Därmed finns möjlighet att arbeta mer proaktivt. 

 
7
 Senast reviderad 2021-10-18.  
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Intervjuade uppger dock att det inte finns resurser att bedriva ett uppföljningsarbete i 

önskvärd utsträckning (mer om uppföljning beskrivs i avsnitt 5.4).  

När ett upphandlingsprojekt är resurstillsatt genomförs vid behov en marknadsanalys inför 

framtagandet av upphandlingsunderlag. I marknadsanalysen kan bland annat ingå att 

vända sig till leverantörer, branschorganisationer och fackförbund för upplysningar och 

rekommendationer kring utformning av förfrågningsunderlag. Verksamhetsrepresentan-

terna (kravställarna) är i olika utsträckning inblandade i detta steg, beroende på hur an-

svarsfördelningen ser ut inom projektet, vilket definieras i samband med uppstartmötet. 

På uppstartsmötena behandlas även frågan om sekretess och jäv. Genom kontrakt förbin-

der sig projektdeltagarna att följa gällande regler.  

Utifrån projektgruppens analys upprättas ett förfrågningsunderlag. Det är vanligtvis i 

detta steg som kravställarna är som mest involverade.     

5.3 Upphandlingsenheten driver genomförandeprocessen  
Vid annonserade upphandlingar har upphandlingsenheten i regel huvud-

ansvaret för annonsering, svar på frågor, utvärdering, tilldelning 

och eventuella överprövningar. Som stöd vid genomförandet av an-

nonserade upphandlingar finns ett antal mallar och vägledningar.  

Av intervjuer med verksamhetsföreträdare framkommer att upp-

handlingsenheten ibland inte haft möjlighet att stödja verksamhet-

erna i den utsträckning som vore önskvärt. Tre situationer verkar 

vara förekommande: att upphandlingsenheten inte haft tid eller 

kompetens att delta överhuvudtaget, att verksamheterna behövt ta 

ett större ansvar för upphandlingsprocessen än vad som upplevts som ända-

målsenligt och att väntetiden för att få hjälp inte passat verksamhetens planering. I de fall 

där upphandlingsenheten inte haft kapacitet att delta överhuvudtaget har det varit otyd-

ligt om verksamheten eller upphandlingsenheten ska stå för konsultkostnaden.  

Samtidigt som intervjuade vittnar om kapacitetsbrist hos upphandlingsenheten uttrycks 

även att det har skett klar förbättring jämfört med tidigare. Intervjuade från sektorn för 

kultur och fritid uppger att det är enklare att komma i kontakt med rätt person på upp-

handlingsenheten idag och att hastigt uppkomna behov hanteras på ett bättre sätt.   

Rutinerna vid avrop från ramavtal skiljer sig från avtal till avtal.
8
 I de fallen med låg kom-

plexitet i avropsprocessen är upphandlingsenheten inte involverad. Däremot vid komplice-

rade avrop används upphandlingsenheten som stöd. Överlag har dock verksamheterna det 

huvudsakliga ansvaret vid avrop. Avrop från till exempel Kammarkollegiet ansvarar upp-

handlingsenheten för. I syfte att samla och få översikt över avropen av konsulter har tre 

konsultmäklaravtal upphandlats. Tanken är att merparten av stadens konsultinköp ska ske 

via dessa avtal, till skillnad från tidigare då konsulter avropades på avtal utan upphand-

lingsenhetens insyn.  

När det kommer till direktupphandlingar är det verksamheterna som ansvarar för 

 
8
 Avrop skulle även kunna inkluderas i den del av inköpsprocessen som avser realisering av avtal. Eftersom ru-

tinerna och förfarandet vid avrop i vissa fall påminner om upphandlingsprocessen har vi valt att beskriva dessa 

tillsammans.    
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genomförandet. Upphandlingsenheten är dock i vissa fall stödjande i processen. Ett annat 

stöd vid direktupphandling är en beskrivning av direktupphandlingsprocessen samt en mer 

övergripande vägledning på stadens hemsida. I vägledningen framgår bland annat att upp-

handlingsenheten ska kontaktas inför en direktupphandling. Därtill beskrivs att ”stadens 

policy” gör gällande att tre leverantörer ska kontaktas när beloppsvärdet överstiger 

100 000 kr. Något sådant krav finns dock inte i stadens upphandlingspolicy.  

Intervjuade uppger att överprövningarna har ökat i frekvens under pandemin.
9
 Även en di-

rektupphandling har överprövats under 2022, vilket aldrig tidigare inträffat. Under peri-

oden då upphandlingsenheten fokuserade på att avverka kön av ej påbörjade upphand-

lingar fanns inga tidsmarginaler för att inbegripa perioden för överprövning i planerings-

processen. Enligt intervjuade på upphandlingsenheten finns fortfarande förbättringspot-

ential i arbetet med att planera för eventuella överprövningar.
10

 Ett rådande problem är 

att upphandlingarna inte prioriteras i tillräcklig utsträckning av de kravställande verksam-

heterna. Andra frågor har i vissa fall fått företräde, vilket inneburit att tidsramen för upp-

handlingsprocessen inte länge rymt tidsåtgången för en eventuell överprövning.    

Ansvarig upphandlare ansvarar för överprövningsprocessen. I samråd med Teamledare 

avgörs vilket stöd som behövs. Upphandlingsenheten har en anställd jurist som är den som 

i första hand stöttar upphandlaren.
11

 Om juristen inte har tillräckligt med tid eller kompe-

tens att hantera frågan används upphandlade externa jurister.  

I juni 2021 dömdes Sundbyberg stad att betala 1 000 000 kr i upphandlingsskadeavgift 

för genomförande av ogiltig direktupphandling. Av Konkurrensverkets ansökan av upp-

handlingsskadeavgift framgår att staden köpt städtjänster för höga belopp utan att inkö-

pen föregåtts av en annonserad upphandling. Vidare noterades att två förvaltningar inte 

kunde återfinna de senaste upphandlade städavtalen. Det framkom också att staden redan 

hösten 2017 inledde ett arbete med att ta fram ett nytt städavtal utifrån ett annonserat 

förfarande, men att upphandlingen av olika anledningar inte kunde slutföras som planerat. 

Istället direktupphandlades städtjänster tills att staden i juni 2021 fick på plats ett korrekt 

upphandlat avtal som omfattade hela staden.  

 
9 Sedan 2019 har 13 upphandlingar överprövats och avslutats. I elva av fallen har utfallet av över-

prövningsprocessen varit till stadens fördel. För övriga två fall har antingen upphandlingen avbru-

tits och gjorts om eller så har tilldelningsbeslutet återkallats.  

10
 I sammanhanget ska nämnas att möjligheterna att hantera avtalslöshet under tiden för överpröv-

ningsprocessen förändras i och med de nya reglerna i LOU som inför den 1 februari 2022. Då blir 

det möjligt att genomföra en direktupphandling i samband med att en annonserad upphandling 

överprövas. Det förutsätter dock att inköpet är nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov. 

Det framgår inte närmare av lagtexten vad som avses med ”angeläget behov”. Det framgår dock av 

propositionen (prop. 2021/22:5 s. 159) att lagstiftarens avsikt är att kraven för att få genomföra 

en direktupphandling på den här grunden inte ska vara lika högt ställda som vid direktupphandling 

på grund av synnerlig brådska (se Upphandlingsmyndigheten. 2021. Direktupphandling vid över-

prövning. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsreg-

ler/direktupphandling-vid-overprovning/. Hämtad 2022-02-08.  

11
 Medarbetaren arbetar 20 % med juridiska frågor och 80 % som upphandlare.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsregler/direktupphandling-vid-overprovning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsregler/direktupphandling-vid-overprovning/
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5.4 Det finns utrymme att stärka avtalsuppföljningen  
Efter att upphandlingen är genomförd och en eller flera leverantörer 

tilldelats avtal ska avtalet implementeras och förvaltas. Det är 

framförallt verksamheterna som är ansvariga för implemente-

ringen av avtalen. Upphandlingsenheten kan kopplas in vid be-

hov, till exempel vid regelbundna leveransmöten med utförare.  

Den andra delen av att realisera avtal inbegriper avtalsförvalt-

ning. Upphandlingsenhetens affärsstöd administrerar stadens 

avtalsdatabas och ansvarar för att uppmärksamma verksamhet-

erna om när det är dags att förnya avtal eller genomföra en ny upp-

handling. Intervjuade från en verksamhet uppger att framförhållningen 

kopplat till påminnelser inför beslut om förlängning skulle kunna förbättras. Verksamheten 

anser att den i vissa fall inte haft tid nog att utvärdera avtalsperioden tillräckligt innan av-

talet behöver förnyas. Upphandlingsenheten delar inte denna bild.  

Det finns i staden ingen fastställd struktur för hur avtalsuppföljningen ska genomföras. 

Upphandlingsenheten uppger att den inte har tillräckliga resurser för att delta aktivt i upp-

följningsprocessen. Upphandlingsenhetens deltagande är begränsat till punktinsatser på 

förekommen anledning. Hela ansvaret för uppföljningen vilar således på respektive verk-

samhet, vilka är ”ägare” av avtalen som inte är stadsövergripande. Intervjuade represen-

tanter för sektor för samhällsbyggnad respektive sektorn för kultur och fritid uppger att 

det genomförs avtalsuppföljning men att den skulle kunna utvecklas genom att upprätta 

tydligare strukturer och tätare samverkan med upphandlingsenheten. En intervjuperson 

på sektorn för kultur och fritid lyfter problematiken med att personalen som har kontakt 

med leverantörerna sällan har fördjupad kunskap om avtalskraven. Därmed finns risk att 

avsteg från kravställningarna inte noteras.  

Varken kultur- och fritidsnämnden eller stadsmiljö- och tekniska nämnden har inkluderat 

upphandlingsprocessen som en väsentlig risk i sina internkontrollplaner för 2021. Däre-

mot har kommunstyrelsen identifierat avtalsbrott inom upphandlingsprocessen som en 

riskfaktor. För att bemöta denna risk planerades en inventering av potentiellt otillåtna av-

tal. Enligt kommunstyrelsens tertialrapport 1 är denna inventering genomförd. I tertialrap-

port 2 framgår att otillåtna avtal har varit ett problem sedan 2019 och att riktade åtgär-

der har vidtagits av förvaltningen viket resulterat i att antalet otillåtna avtal minskat från 

mer än 100 till åtta. För varje avtal som inte är korrekt upphandlat finns en åtgärdsplan. 

Arbetet med dessa åtgärder är enligt rapporten pågående.  

Eftersom staden i nuläget saknar ett fungerande spendsystem finns inga möjligheter att 

följa upp leverantörstroheten, det vill säga i vilken uträckning inköp görs från kända befint-

liga avtal. Avsaknaden av spendsystem försvårar även arbetet med att följa stadens sam-

lade inköpsmönster. Svårigheten att följa med vilka staden handlar med och till vilka be-

lopp medför att det i nuläget inte finns någon systematisk uppsikt över inköpen under den 

så kallade direktupphandlingsgränsen. Därmed finns inga ändamålsenliga möjligheter att 

följa olika sektorers samlade inköp från samma slag i syfte att förebygga att direktupp-

handlingsgränsen inte överskrids. Ibland görs dock uppföljningar via ekonomisystemet. 

Upphandlingsenheten har på olika sätt uppmuntrat verksamheterna att vända sig till dem 

vid genomförande av direktupphandlingar. Det finns dock inga krav på att upphandlingsen-

heten ska informeras inför att en direktupphandling ska genomföras.  
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5.5 Vår bedömning  
I den senast genomförda granskningen av stadens upphandlingsverksamhet (2019) kon-

staterades att det bedrevs ett långsiktigt och strategiskt arbete på upphandlingsenheten 

som hade förutsättningar att stärka upphandlingsarbetet inom staden som helhet. Denna 

granskning visar att arbetet har fortskridit och att staden har tagit ytterligare steg mot att 

etablera en ändamålsenlig inköpsprocess. Det finns dock fortfarande delar i inköpsproces-

sen som bör stärkas. Nedan följer en beskrivning av vad som enligt vår bedömning bör åt-

gärdas för att förbättra styrningen och den interna kontrollen i inköpsprocessen.  

Enligt lagen om offentlig upphandling ska den upphandlande myndigheten besluta om rikt-

linjer för direktupphandling. Staden har inga fastställda riktlinjer för direktupphandling, 

varför vi rekommenderar att ett sådan dokument fastställs. Vidare finns inget fastställt 

styrdokument som specificerar hur många leverantörer som ska tillfrågas vid direktupp-

handling. Enligt vägledningen på stadens intranät framgår detta av stadens policy, vilket 

dock inte stämmer.  

Konkurrensverket förordar att rutiner för samordning av inköp ska ingå i upphandlade 

myndigheters riktlinjer för direktupphandling. Samordningen är viktig för att säkerställa 

att beloppsgränsen för direktupphandlingar av samma slag inom den upphandlande myn-

digheten inte överskrids. Under 2021 hade det varit önskvärt om staden hade haft en ru-

tin på plats där upphandlingsenheten alltid informerats innan ett köp genomförs utanför 

befintliga avtal. I och med de nya upphandlinsreglerna från 1 februari 2022 är framtagan-

det av en sådan rutin eventuellt inte lika angeläget.
12

 Trots lagändringen finns ändå skäl 

att stärka upphandlingsenhetens insyn i direktupphandlingar som genomförs i verksamhet-

erna. Stickprovet (se kapitel 7) visar på väsentliga brister i vissa direktupphandlingar.   

Upphandlingsenhetens resurser har utökats väsentligt under senare år vilket resulterat i 

ökad kapacitet. Utifrån de förväntningar på stöd i upphandlingsprocessen som uttrycks i 

intervjuer med sektorerna, tycks det fortfarande saknas kapacitet inom upphandlingsen-

heten. Intervjuade inom båda sektorer hade önskat ytterligare stöd i ett antal upphand-

lingar. Vi kan inom ramen för denna granskning inte uttala oss om kapacitetsbristens un-

derliggande orsaker, det vill säga om den är kopplad till avsaknad av resurser eller bris-

tande effektivitet. Vad som däremot kan konstateras är att rådande förväntningar på vad 

upphandlingsenheten ska bistå med inte fullt ut kan tillgodoses.   

I de fall upphandlingsenheten inte haft möjlighet att genomföra upphandlingar har det 

uppstått otydlighet kring vem som ska betala för inhyrda upphandlingskonsulter. Enligt vår 

bedömning bör det upprättas principer för denna situation i syfte att etablera förutsägbar-

het och goda förutsättningar för ekonomisk planering.  

Kopplad till frågan om kapacitetsbrist är frågan om avtalsuppföljning. Enligt vår bedöm-

ning är stadens nuvarande struktur för avtalsuppföljning bristfällig. Det saknas ett övergri-

pande ramverk för att bedriva riskbaserad avtalsuppföljning. Mot bakgrund av det rekom-

menderar vi att det upprättas riktlinjer och vägledning för att anpassa, planera och ge-

nomföra uppföljningen samt utvärdera avtalsperioden. I nästa steg behöver det säkerstäl-

las att tillräckliga resurser tillägnas uppföljningen och att ansvarsfördelningen är tydlig. 

 
12

 Bestämmelsen om att direktupphandlingar av samma slag ska räknas ihop är inte längre gällande efter 1 

februari 2022. Det är i nuläget inte helt klarlagt hur de nya reglerna ska tolkas.  
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Utifrån erfarenheter från andra kommuner är vår rekommendation att upphandlingsen-

heten åtminstone intar en aktiv roll i att strukturera och planera uppföljningen tillsammans 

med verksamheterna. Det är viktigt att verksamheterna har ett professionellt stöd i dessa 

delmoment av uppföljningsprocessen.  

Avtalsuppföljning har inget egenvärde utan syftar till att skapa förutsättningar för goda 

affärer. Den är också en förutsättning för att företag ska våga satsa offensivt på till exem-

pel miljöförbättrande åtgärder samt sociala och etiska åtaganden.
13

 Vidare bör det i sam-

manhanget understrykas att bristande uppföljning omöjliggör en ändamålsenlig inköpspro-

cess. Avtalsuppföljningen och utvärderingen av tidigare avtalsperiod utgör en väsentlig del 

förberedelsen av ny upphandling, vilken i sin tur är avgörande för kvaliteten i förfrågnings-

underlaget.  

Utifrån resultatet i stickprovet (kapitel 7) finns även skäl för staden att se över den del av 

avtalsförvaltningen som avser dokumentation av avtal och upphandlingar. Granskningen 

visar att avtal och upphandlingsdokumentation saknas i ett antal affärsrelationer.  

Avslutningsvis är det allvarligt att brister konstaterats i inköpen av städtjänster. Konkur-

rensverkets tillsyn visar på att stadens rutiner i detta fall har brustit. Det är dock positivt 

att staden har genomfört en inventering av ogiltiga avtal och tagit fram åtgärdsplaner för 

de avtal som inte upphandlats korrekt.  

 

 

 

 
13

 Se SOU 2011:73.  
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6. Utbildning och stöd  

6.1 Upphandlingsenheten erbjuder kompetensutveckling  
Upphandlarna på upphandlingsenheten deltar regelbundet i interna utbildningar. De in-

terna utbildningarna leds av en medarbetare som fått i uppdrag att fördjupa sig i ett ämne 

och därefter föreläsa för övriga på enheten. Lärdomar från interna utbildningstillfällen och 

andra källor sammanställs på upphandlingsenhetens intranät som är tänkt att bilda ett in-

ternt uppslagsverk dit upphandlare kan vända sig. Ett annat viktigt forum för vidareutbild-

ning är de olika nätverk som stadens upphandlade och upphandlingskoordinatorer ingår i. I 

årliga medarbetarsamtal följs personalens behov av kompetens och vidareutbildning upp. 

Intervjuade uppger att möjligheterna till kompetensutveckling är tillräcklig.    

Det finns ingen utbildningsplan kopplat till hur kompetensen rörande upphandling i stadens 

övriga verksamheter ska bibehållas och stärkas. Utbildningsinsatserna riktade mot verk-

samheterna har genomförts på initiativ av upphandlingsenheten, verksamheterna själva 

och inom ramen för specifika upphandlingsprojekt. Upphandlingsenheten har bland annat 

utbildat personal inom samtliga sektorer i direktupphandlingsprocessen. Under 2021 har 

utbildningar framförallt initierats av verksamheterna genom förfrågningar till upphand-

lingsenheten. Det är även vanligt att specifika frågor inkommer till upphandlingsenhetens 

gemensamma epostbrevlåda. Enligt intervjuade upphandlare har kunskapen och medve-

tenheten kring LOU samt stadens rutiner för upphandling stärkts jämfört med 2018.  

6.2 System och rutinbeskrivningar finns som stöd i inköpsprocessen  
För handläggningen av upphandlingar och administrationen av avtalsförvaltningen finns 

ett antal stödresurser. På intranätet finns för samtliga medarbetare information om hur 

direktupphandlingar ska genomföras. Ett ytterligare stöd är riktlinjen för direktupphand-

ling som i detalj beskriver de olika stegen i direktupphandlingsförfarandet. Processtöd i 

form av mallar och rutiner finns även för andra typer av upphandlingar och för affärsstö-

det. Vidare har det, som tidigare nämnts, tagits fram definierade processer för avrop av 

vissa tjänster i syfte att tydliggöra och förenkla för användarna.  

Upphandlingsenheten administrerar stadens avtalsdatabas. Genom avtalsdatabasen har 

samtliga medarbetare tillgång till stadens avtal och kan inför ett inköp på egen hand un-

dersöka huruvida staden har ett tillämpligt avtal. Upplysningar om befintliga avtal är an-

nars en tjänst som kategoriteamet Affärstöd tillhandahåller. Intervjuade uppger att kart-

läggning av så kallade ”skrivbordsavtal”, det vill säga avtal som tecknats utan upphand-

lingsenhetens kännedom har varit en prioriterad uppgift sedan 2018. Som ett resultat har 

upphandlingsenheten under senare år fått större kontroll på stadens avtal. Utifrån vår 

stickprovgranskning (se kapitel 7) kan dock konstateras att avtalsdatabasen inte är att be-

trakta som fullständig.  

6.3 Vår bedömning  
Upphandlingsenheten har via epostbrevlådan genom att göra sig tillgänglig för verksam-

heterna möjliggjort för samtliga i staden som upplever sig vara i behov av utbildning och 

stöd att få det. Utbildningsinsatserna styrs i hög utsträckning utifrån upplevd efterfrågan 

på verksamhetsnivå. Denna form av metod är effektiv när verksamheterna och enskilda 

beställare/inköpare är medvetna om vilken kunskap som är nödvändig. Den efterfråge-

styrda metoden fungerar däremot sämre om denna medvetenhet inte finns.  
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Enligt vår bedömning bör staden överväga att komplettera dagens efterfrågestyrda metod 

med ett mer centraliserat angreppssätt, exempelvisvis genom att upphandlingsensenheten 

upprättar en behovsanalys och därefter en utbildningsplan för staden som helhet.  
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7. Stickprov av upphandlingar  

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts i syfte att kunna bedöma om 

det säkerställs en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingsområdet. 20 upphandlingar 

valdes ut utifrån en riskbaserad urvalsmetod. I urvalet ingår upphandlingar vars belopps-

värde överstiger direktupphandlingsgränsen och som saknar avtal i stadens avtalsdatabas. 

I sammanhanget är det därför viktigt att understryka att resultatet av granskningen inte 

ger en representativ bild av stadens samlande upphandlingar.   

Upphandlingarna har granskats utifrån frågeställningar beroende på vilken typ av upp-

handling det rör sig om. Frågeställningarna återfinns i bilaga 2. Tre av stickproven regle-

ras av Lagen om valfrihetssystem (LOV) och har därför exkluderats.  

7.1 Stickprovet visar på brister inom upphandlingsområdet  
I tabellen nedan redovisas resultaten från stickproven. Endast avvikelser kommenteras.  

Leverantör Typ av upphandling Avvikelser 

Noorgården Stöd och Kon-

sult AB 

Extern myndighets ramav-

tal 

Avropsdokumentation ej erhållet. Vi 

kan inte bedöma om avrop genom-

förts korrekt. 

Arthur Berglunds Glas Larm 

Aktiebolag 

Annonserad upphandling - 

Ramavtal 

Avropsdokumentation ej erhållet. Vi 

kan inte bedöma om avrop genom-

förts korrekt. 

Storstockholms konstbevatt-

ning AB (underentreprenör 

till Cemi AB) 

Annonserad upphandling Giltigt avtal med Cemi AB. Inga avvi-

kelser. 

Lennart Sundqvist Åkeri AB Annonserad upphandling Avtal utlöpt 2020-02-29, men an-

vänds fortfarande. Har även förlängts 

längre än godkänt (2019-08-09). Un-

der 2021 har bolaget fakturerat sta-

den 1 207 960 kr. Det finns risk för 

att inköpet är en ogiltig direktupp-

handling. 

Biscotti Fastighets AB - Ingen dokumentation erhållen. Det 

saknas bland annat avtal och upp-

handlingsdokumentation. Under 2021 

har bolaget fakturerat staden 

1 117 775 kr. Det finns risk att inkö-

pet strider mot LOU. 

Geocama Consulting AB Direktupphandling Det saknas avtal och upphandlings-

dokumentation. Under 2021 har bola-

get fakturerat staden 1 659 560 kr. 

Enligt staden har leverantören direkt-

upphandlats. Eftersom beloppsvärdet 

överstiger direktupphandlingsgränsen 

finns risk att direktupphandlingen är 

ogiltig.  
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Colligo Vårdkompetens AB - Det saknas upphandlings- och avrops-

dokumentation. Vi har därmed inte 

kunnat bedöma huruvida leverantören 

upphandlats korrekt.  

Saaf Safe AB (underle-

verantör till Stanley Secu-

rity) 

Annonserad upphandling - 

Ramavtal 

Ursprungligt avtal tecknades 2013 

med Stanley Security med rätt till för-

längning t.o.m. 2017-09-17. Trots 

det har staden förlängt avtalet med 

leverantören. Ingen ny upphandling 

har genomförts.
14

 Under 2021 har 

Saaf Safe AB (underleverantör) faktu-

rerat staden 949 368 kr. Enligt vår 

bedömning finns risk för att inköpet är 

en ogiltig direktupphandling. Dessu-

tom saknas skriftligt godkännande av 

underleverantör. Avropsdokumentat-

ion ej erhållet. Vi kan inte bedöma om 

avrop genomförts korrekt. 

Vestre Sverige AB Direktupphandling Det saknas avtal. Inköpet genomför-

des genom direktupphandling. Under 

2021 har bolaget fakturerat staden 

935 720 kr. Enligt vår bedömning 

finns risk för att inköpen är en ogiltig 

direktupphandling.  

C4 Entreprenad AB Annonserad upphandling Avtal giltigt t.o.m. 2021-03-01, inga 

beställningar gjorts efter det. Inga av-

vikelser. 

Tengbomsgruppen AB Annonserad upphandling – 

Ramavtal  

Avtal utlöpt 2020-09-07 men an-

vänds fortfarande. Under 2021 har 

bolaget fakturerat staden 837 259 kr. 

Eftersom avtalet löpt ut är vår bedöm-

ning finns risk för att inköpen 2021 är 

en ogiltig direktupphandling. Avrops-

dokumentation för 2021 är ej erhål-

let. Vi kan inte bedöma om avrop ge-

nomförts korrekt. 

D.A. Mattson (underleveran-

tör till Lestra AB) 

Annonserad upphandling - 

Ramavtal 

Giltigt avtal med Lestra AB. Avrops-

dokumentation ej erhållet. Vi kan inte 

bedöma om avrop genomförts kor-

rekt. 

EZ Gruppen AB Annonserad upphandling Inga avvikelser.  

Digital Interpretations Extern myndighets 

ramavtal 

Staden är en avropsberättigad part. 

Avropsdokumentation ej erhållet. Vi 

kan inte bedöma om avrop genom-

förts korrekt. 

 
14

 Upphandlingar har enligt uppgift försökt genomföras med avbrutits och överprövats.  
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InfoMentor – P.O.D.B AB - Det saknas upphandlingsdokumentat-

ion. Vi kan därmed inte bedöma om 

upphandlingen är korrekt utförd.   

Lambertsson Sverige AB Annonserad upphandling - 

Ramavtal 

Avropsdokumentation ej erhållet. Vi 

kan inte bedöma om avrop genom-

förts korrekt. 

Tylömarks Entreprenad AB Annonserad upphandling Det saknas tilldelningsbeslut. 

 

7.2 Vår bedömning 
Resultatet av stickprovet visar på brister inom upphandlingsområdet. Merparten av grans-

kade upphandlingar påvisar brister. Vissa bedömer vi vara allvarliga. I följande text kom-

menteras de upphandlingar där brister identifierats.   

I flera upphandlingar saknas upphandlingsdokumentation helt eller delvis. I en upphandling 

saknas tilldelningsbeslut. I tre upphandlingar saknas upphandlingsdokumentation (Biscotti 

Fastighets AB, Colligo Vårdkompetens AB samt InfoMentor – P.O.D.B AB). Vi kan därför 

inte bedöma om upphandlingen är korrekt utförd eller om det finns giltiga avtal med leve-

rantörerna. 

I flera fall visar resultatet av stickprovet att företag har fakturerat staden trots att avtal 

har löpt ut. I två fall har avtalen förlängts längre än vad som är avtalat. Eftersom belopps-

värdet för respektive av dessa två upphandlingar under 2021 överstiger direktupphand-

lingsgränsen är vår bedömning att det föreligger risk att inköpen är ogiltiga direktupp-

handlingar.  

Flera av de granskade upphandlingarna är inköp som gjorts inom ramen för ett ramavtal i 

form av avrop. Vi noterar att samtliga av dessa granskade inköp saknar avropsdoku-

mentation. Mot bakgrund av detta har vi inte kunnat bedöma om granskade avrop genom-

förts korrekt.  

Vår samlade bedömning är att Sundbybergs stads upphandlings- och avtalshanteringsruti-

ner påvisar kvarstående brister som bör åtgärdas omgående. Sammantaget visar resulta-

tet på alltför många avvikelser för att stadens interna kontroll i dessa frågor ska bedömas 

vara tillräcklig. Enligt vår bedömning bör Sundbybergs stad omedelbart se över och stärka 

sina rutiner vid förlängning av avtal och säkerställa att nya upphandlingar genomförs en-

ligt gällande upphandlingslagstiftning och interna riktlinjer.  
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8. Svar på revisionsfrågor  

Revisionsfrågor Svar  

Följer granskade nämnder la-

gen om offentlig upphandling 

och stadens policy med tillhö-

rande riktlinjer på ett ända-

målsenligt sätt och är dessa 

styrande dokument uppdate-

rade?  

Nej. Granskningens stickprov visar att det finns risk att 

staden i ett antal upphandlingar inte efterlever kraven i 

LOU. Vidare kan konstateras att staden inte har fast-

ställda riktlinjer för direktupphandling, vilket är ett krav 

enligt LOU.  

I vilken utsträckning är an-

svarsfördelning ändamålsenlig 

avseende upphandling?  

 

Till viss del. Enligt vår bedömning finns allvarliga bris-

ter i ansvarsfördelningen mellan kommunstyrsens upp-

handlingsutskott och övriga nämnder (se avsnitt 4.3). 

Vidare finns det skäl att förtydliga ansvaret för vilken 

organisatorisk enhet i kommunen som ska ta kostnaden 

för upphandlingskonsulter i de fall upphandlingsen-

heten inte har kapacitet att genomföra en upphandling. 

I övrigt bedömer vi att ansvarsfördelningen inom sta-

den är ändamålsenlig.  

Säkerställs en tillräcklig intern 

kontroll inom upphandlings-

området?  

 

Nej. Under senare år har den interna kontrollen inom 

upphandlingsområdet stärkts i flera avseenden. Det 

kvarstår dock ett antal brister i kontrollen, framförallt 

inför genomförandet av en upphandling, under imple-

menteringen av avtal samt efter att avtal har reali-

serats. 

Under 2021 var kraven höga på samordning/kontroll 

inom upphandlande myndigheter eftersom direktupp-

handlingar av samma slag skulle räknas samman. 

Granskningen visar att staden både hade otillräckliga 

spendsystem och rutiner för att säkerställa en tillräck-

lig kontroll inför genomförande av direktupphandling. 

Vidare finns i nuläget inga etablerade rutiner för avtals-

uppföljning och avtalsutvärdering. Enligt vår bedöm-

ning skulle ett ramverk för uppföljning och utvärdering 

möjliggöra en förbättrad intern kontroll inom området.   

I vilken utsträckning säker-

ställs att det finns tillräcklig 

kompetens samt att ansvariga 

erbjuds ett tillräckligt stöd för 

att utföra upphandlingar?  

I stor utsträckning. Utbildning genomförs inom ramen 

för upphandlingsprojekt och vid förfrågningar från 

verksamheten. Vidare erbjuds stöd via upphandlingsen-

hetens epostbrevlåda. Enligt vår bedömning bör staden 

överväga att komplettera dagens efterfrågestyrda me-

tod med ett mer centraliserat angreppssätt, exempel-

visvis genom att upphandlingsensenheten upprättar en 
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Revisionsfrågor Svar  

behovsanalys och därefter en utbildningsplan för sta-

den som helhet.  

I vilken utsträckning har sta-

den säkerställt en ändamåls-

enlig planering utifrån eventu-

ella överprövningar?  

 

I låg utsträckning. Belastningen på upphandlingsen-

heten har under ett antal år varit hög och det har inte 

alltid funnits tillräckliga tidsmarginaler för att kunna 

planera för eventuella överprövningar. Ett annat pro-

blem som framförs är att upphandlingarna inte priorite-

ras i tillräcklig utsträckning av de kravställande verk-

samheterna.   

I sammanhanget ska nämnas att möjligheterna att han-

tera avtalslöshet under tiden för överprövningsproces-

sen förändras i och med de nya reglerna i LOU som in-

för den 1 februari 2022. Då blir det enklare att genom-

föra en direktupphandling i samband med att en annon-

serad upphandling överprövas. 

I vilken utsträckning bedöms 

staden hanterat upphand-

lingen korrekt, givet avslutade 

överprövningar?  

 

I hög utsträckning. Sedan 2019 har 13 upphandlingar 

överprövats och avslutats. I elva av fallen har utfallet 

av överprövningsprocessen varit till stadens fördel. För 

övriga två fall har antingen upphandlingen avbrutits 

och gjorts om eller så har tilldelningsbeslutet återkal-

lats. 

Hur vanligt förekommande är 

överprövningar och har sta-

dens ändamålsenliga rutiner 

för att hantera dessa? 

 

Som tidigare nämnts har 13 upphandlingar överprövats 

sedan 2019. Ansvarig upphandlare ansvarar för över-

prövningsprocessen. I samråd med Teamledare avgörs 

vilket stöd som behövs. Upphandlingsenheten har en 

anställd jurist som är den som i första hand stöttar upp-

handlaren. Om juristen inte har tillräckligt med tid eller 

kompetens att hantera frågan används upphandlade 

externa jurister.  

 

 

 

Sundbybergs stad den 12 april 2022  

 

Herman Rask  David Leinsköld    

EY   EY    
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9. Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Enhetschef för Mark och Anläggning, Sektorn för samhällsbyggnad 

 Enhetschef IT/Digtalisering, Sektorn för samhällsbyggnad 

 Gruppchef på Serviceenheten, Sektorn för samhällsbyggnad 

 Idrottschef, Sektorn för kultur och fritid  

 Junior upphandlare, Affärsstöd på upphandlingsenheten 

 Kulturchef, Sektorn för kultur och fritid  

 Måltidschef, Sektorn för samhällsbyggnad 

 Sektorschef, Sektorn för kultur och fritid  

 Sektorschef, Sektorn för samhällsbyggnad 

 T.f. Enhetschef för strategiska projekt, Sektorn för samhällsbyggnad 

 Teamledare, Affärsstöd på upphandlingsenheten  

 Teamledare, Entreprenad på upphandlingsenheten 

 Upphandlare, Entreprenad på upphandlingsenheten 

 Upphandlare, Entreprenad på upphandlingsenheten 

 Upphandlare, Varor & Tjänster på upphandlingsenheten 

 Upphandlare, Varor & Tjänster på upphandlingsenheten 

 Upphandlare, Varor & Tjänster på upphandlingsenheten 

 Upphandlingschef och t.f. Teamledare för Varor & Tjänster 

 Upphandlingskoordinator, Affärsstöd på upphandlingsenheten 

 Upphandlingskoordinator, Affärsstöd på upphandlingsenheten 

 

Dokument  

 Reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med den 1 januari 2019 

 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

 Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott 

 Lathund - Förlängning av avtal 

 Upphandlingspolicy för kommunkoncernen Sundbybergs stad 

 Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor 

(ALOS 05) 

 Instruktion avtalsskrivning i KeySourcingTool (KST)   

 Instruktion för att skapa förfrågan i KST 

 Sektor för ledning och samordning (tidigare GEM) 

 Förlängningsrutin 

 Instruktion gällande Fullmakter 

 Lathund – Avrop via Keymans webbportal 

 DU-processen 

 Direktupphandling information för verksamheten 

 Upphandlingsprocessen i bild 

 Mall för medarbetarsamtal 

 

Inom ramen för granskningen har även material kopplat till stickprov av leverantörsfakturor 

inhämtats. Specifika avtal och fakturor framgår av rapporttexten.  
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10. Bilaga 2. Frågeställningar för stickprov 

 

Direktupphandling 

• Finns avtal?  

• Har 3 leverantörer kontaktats?  

• Finns upphandlingsrapport?  

• Är inköp beslutat om av rätt befattningshavare?  

• Är beloppsvärdet över direktupphandlingsgränsen? 

 

Annonserad upphandling 

• Finns avtal?  

• Korrekt upphandlingsförfarande?  

• Finns tilldelningsbeslut?  

• Korrekt anbudsöppningsprotokoll?  

• Korrekt utvärdering av anbud? 

 

Avrop från externt ramavtal 

• Omfattas tjänsten av ramavtalet?  

• Korrekta priser?  

• Är Sundbyberg avropsbehöriga? 

 

Avrop från eget ramavtal 

• Korrekt upphandlingsförfarande?  

• Finns tilldelningsbeslut?  

• Korrekt anbudsöppningsprotokoll?  

• Korrekt utvärdering av anbud? 

• Omfattas tjänsten av ramavtalet?  

• Korrekta priser? 


