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Till uppdragsgivaren 
 
Vi har härmed nöjet att överlämna vår rapport avseende hur upphandlingar bedrivs inom Hylte 
kommun.  
 
Rapporten inleds med en beskrivning av uppdraget och hur det har genomförts. Därefter lämnas 
bakgrundsinformation av betydelse, såsom lagstiftningen inom området, kommunala beslut, hur 
kommunens upphandlingsorganisation och kompetens i området. Samtidigt kommenteras våra 
iakttagelser över hur kommunens upphandlingar har genomförts. 
 
 
Birgitta Strömbäck Bergman 
Seniorkonsult 
BDO Consulting Group  
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Sammanfattning 
 
BDO Consulting Group AB har genomfört en granskning av ett urval av upphandlingar av 
konsulttjänster i Hylte kommun. Granskningen har genomförts under september och oktober 
2003. Relevanta dokument har studerats och intervjuer med upphandlingssamordnare, 
ekonomichef och chefen för tekniska förvaltningen har gjorts. En tjänsteupphandling av om- och 
tillbyggnad av servicehus har omfattats av granskningen. Denna upphandling skiljer sig endast 
något från andra tjänsteupphandlingar som kommunen har genomfört. 
 
Granskningsrapporten tar upp både hur kommunen hanterar upphandlingsfrågor på 
övergripande nivå och hur en specifik tjänsteupphandling har genomförts. Utgångspunkter är 
kraven i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens riktlinjer. 
 
Kommunala bolag, ramavtal och inköp i mindre belopp ingår inte i granskningen.  
 
Resultaten av granskningen visar bl.a. på följande: 
 

 Hylte kommun är medveten om att upphandlingsområdet kräver hög kompetens hos 
politiker och tjänstemän. Kommunen har nyligen förstärkt stabsfunktionen med en 
upphandlingssamordnare med specialistkompetens i offentlig upphandling. 

 
 Upphandlingssamordnaren har både en rådgivande funktion och en kravställande roll. 

Den förstnämnda ska bistå förvaltningar och nämnder i frågor som rör upphandling. Den 
kravställande innebär befogenhet att lämna förslag till fullmäktige angående policy och 
riktlinjer för upphandlingar. Där ingår vidare rätten att ta del av förfrågningsunderlag och 
tilldelningsbeslut innan de sänds ut till leverantörer m.fl. 

 
 Granskningen av upphandlingen av om- och tillbyggnad av servicehus visade tydligt att 

hanteringen har brustit utifrån kraven i LOU och kommunens riktlinjer. Upphandlingen 
har inte annonserats vilket avviker från grundprincipen i LOU. Annonsering kan 
visserligen frångås om vissa kriterier uppfylls, men det saknas uppgifter om detta är fallet. 
Upphandlingsformen ”förhandlad upphandling” tillämpades vilket är acceptabelt under 
vissa förutsättningar, t.ex. att tjänsterna endast kan utföras av en viss leverantör eller om 
upphandlingen avser patenttjänst. Den efterfrågade konsulttjänsten uppfyller med största 
sannolikhet inte lagens krav. Leverantörerna hade dessutom endast tio dagar på sig att 
lämna in anbud, vilket är för kort tid enligt LOU. 

 
 Det finns brister i dokumentation av olika moment i upphandlingsprocessen. 

 
 Vi har också noterat att kommunen lägger stor vikt vid att förstärka 

upphandlingsförfarandet bl.a. genom de åtgärder som presenteras i rapporten. Det är en 
lovvärd satsning som borde leda till en positiv utveckling inom området. 
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Inledning 
 
BDO Consulting Group AB har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska hur upp-
handling av ett urval av konsulttjänster har genomförts i Hylte kommun.  
 
Granskningen har omfattat större upphandlingar med syftet att ge en översiktlig bild av över-
gripande principer och hur vissa upphandlingar har genomförts. Utgångspunkter är kraven i La-
gen om offentlig upphandling och gällande principbeslut i kommunen som ligger till grund för 
upphandlingsförfarandet.  
 
Granskningen har inte omfattat; 

 upphandling inom kommunala bolag, 
 upphandling/inköp av lågt värde, d.v.s. under två prisbasbelopp, med eller utan rekvisi-

tion, 
 upphandling av varor, samt  
 konstruktion av avtal och ramavtal. 

 
Hylte kommun har 2003 fällts i länsrätten för en genomförd upphandling avseende IT-tjänster – 
hårdvara, support och utbildning. Kommunen fick kritik för otydlig formulering avseende utvär-
deringskriterier. Inom IT-branschen finns en tradition att noga granska kravspecifikationer, be-
slutsmotiveringar och upphandlingsprocessen.  
 
 

Genomförande och metodik 
Granskningen har genomförts under september under 2003.  
 
I granskningen har beslut, delegationsordning och aktuell dokumentation från en genomförd 
upphandling studerats. Intervjuer har skett med ekonomichef och tekniska chefen samt en nyan-
ställd upphandlingssamordnare.  
 
 

Bakgrund 

Styrande regler för offentlig upphandling 
 
Upphandlingar och större inköp styrs av lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU, SFS 
1992:1528, senast uppdaterad 2002:594). Lagen reglerar all offentlig upphandling vilket innebär 
att kommuner, landsting och statliga myndigheter skall följa lagen vid i stort sett all anskaffning, 
köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster inklusive drift- och byggentreprenader. Bestämmelserna 
är olika för upphandling över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av 
upphandling som gäller.  
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Lagen bygger på flera principer som skall följas vid upphandling, såsom: 
 Principen om icke-diskriminering som innebär att det är förbjudet att på något sätt dis-

kriminera leverantörer p.g.a. nationalitet. Det är inte tillåtet att ge lokala företag fördelar 
av att finnas på orten.  

 Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, t.ex. att alla ska 
få ta del av kompletterande information. 

 Principen om transparens innebär att processen ska vara förutsebar, t.ex. att förfråg-
ningsunderlaget måste vara klart och tydligt och innehålla alla krav som ställts. 

 Principen om ömsesidigt erkännande är att kvalitetsintyg och certifikat måste godtas av 
alla länder inom EU om ett land har godkänt detta. 

 
Utöver LOU finns även ett antal styrande förordningar som utfärdats av regeringen. 
 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) 
 
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) är en statlig myndighet som utövar tillsyn att LOU 
och upphandlingsavtalet inom WTO efterlevs och sprider information på olika sätt genom ny-
hetsbrev, skrifter, seminarier och genom rådgivning per telefon. NOU är regeringens expertmyn-
dighet och följer aktuell utveckling inom området. NOU har samlat information på sin hemsida, 
www.nou.se 
 

Policybeslut och delegationsordning i kommunen 
 
Kommunfullmäktige i Hylte kommun har 1995 tagit ett beslut om riktlinjer för upphandlingsreg-
ler inom kommunen. Reglerna har reviderats i december 1996. Reglerna innebär i korthet att tidi-
gare reglemente upphävs och reglerna anpassas till nya krav i Lagen om offentlig upphandling.  
 
Av riktlinjerna framgår inte på vilken (vilka) funktion(er) som ska fatta beslut om upphandling 
beroende på vad som avses och omfattning. Fullmäktige ”uppmanar respektive nämnd att inom 
sitt verksamhetsområde att utse två personer att ansvara för anbudshantering m.m.” Vidare fast-
ställs gränsen för direktupphandling till två basbelopp. Riktlinjerna betonar bl.a. att förfrågnings-
underlaget bör vara så heltäckande som möjligt, och kommunen bör sträva efter att infordra 
minst tre anbud vid upphandlingar.  
  
I riktlinjerna finns också ett mindre avsnitt om mutor och jäv. Det är ganska allmänt hållet, och 
där det anges att ”ytterligare frågor om mutor och bestickning kommer att behandlas i annan 
ordning”. Det är oklart vad som konkret avses med formuleringen. Jävsreglerna ”bör var och en i 
offentlig verksamhet känna till, inte bara de som sysslar med upphandling” enligt riktlinjerna. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (1997-12-02 rev) har upphandlingsbeslut inte ut-
tryckligen delegerats utifrån de bestämmelser som anges i Kommunallagen (KL).  
 
Delegationsordningen för tekniska förvaltningen (dnr 123/03 900) omfattar inte beslut om in-
köp, t.ex. vid direktupphandling upp till två prisbasbelopp. 
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Organisation av upphandlingsprocessen  
Kommunstyrelsen eller tekniska nämnden ansvarar för de flesta upphandlingarna. Beslut om att 
upphandling ska genomföras, fastställande av kravspecifikation och beslut om val av leverantör 
fattas av kommunstyrelsen eller tekniska nämnden i de flesta ärenden. Enligt delegationsordning-
en har dock inte upphandlingsbeslut delegerats till annan nämnd än kommunstyrelsen.  
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för IT-upphandlingar och försäkringsupphandlingar, försäkrings-
upphandlingar utförs genom försäkringsmäklare. 
 
När det gäller IT-upphandlingar görs en ständig utvärdering med nära kontakter med leverantör 
och kontinuerliga avstämningar. Varje vecka sker avstämning med tekniker och varje månad med 
företagsledning. 
 

Kompetens inom kommunen i upphandlingsfrågor 
Kommunen har anställt två jurister. En finns inom barn- och ungdomsförvaltningen och en som 
fungerar som upphandlingssamordnare i kommundirektörens stab.  
 
Upphandlingssamordnaren tillträdde sin tjänst för knappt två månader sedan. När tjänsten utan-
nonserades kallades den ”inköpare”. Förvaltningarna förväntade sig då att alla inköp i framtiden 
skulle hanteras av den nya inköparen. Detta var inte syftet, utan avsikten var att förstärka upp-
handlingskompetensen i kommunen. Tjänsten heter numera ”upphandlingssamordnare” och en 
jurist med specialisering inom upphandlingsrätten – offentlig rätt – innehar tjänsten.  
 
Upphandlingssamordnaren ska ansvara för omvärldsbevakning inom upphandlingsområdet. 
Samordnaren ska även bevaka kommunens intressen utåt t ex möjligheten att teckna ramavtal 
tillsammans med andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter. 
 
Vid tidigare upphandlingar har kommunen ibland valt att anlita externt konsultstöd i upphand-
lingsprocessen, t.ex. vid utformning av förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och värdering av 
anbud.  
 
 

Tidigare granskning genomförd av revisorerna 
 
Kommunens revisorer genomförde en granskning av ”köptroheten” för ca 1,5 år sedan. Den 
utgick ifrån de ramavtalen som kommunen hade tecknat med olika leverantörer och hur dessa 
utnyttjades eller avropades under avtalens löptid. Köptroheten är avgörande för vilka villkor som 
kommunen kan förhandla sig till i kommande avtal.  
 
Granskningen innebar dels en kartläggning av ramavtalens täckningsgrad, dels i vilken utsträck-
ning man gör inköp enligt avtal. Resultaten av den granskningen visade bl.a. på att kommunen 
bör se över vilka varor och tjänster man bör upprätta ramavtal för och att riktlinjer bör upprättas 
som informerar och därmed stärker köptroheten. 
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Resultat – Organisation, upphandlingsrutiner och informa-
tion 
 

Förstärkning av upphandlingsorganisationen 
Förstärkningen med en upphandlingssamordnare har inneburit att förutsättningarna för att 
kommunen ska följa regelverket har förbättrats.  
 
Tillsättningen av en ny inköpare på kommunstaben innebar att förvaltningarna förväntade sig att 
de skulle ”slippa” administrera alla inköp som görs med eller utan rekvisitioner. Enligt uppgifter 
noterades detta tidigt av kommunstaben. De åtgärder som direkt vidtogs var att informera om 
syftet med tjänsten. Namnbytet till ”upphandlingssamordnare” förstärkte budskapet.   
 
Inom ramen för granskningen har det inte varit möjligt att följa upp förvaltningarnas och nämn-
dernas behov, förväntningar och krav på den nya tjänsten. Under intervjuer har det dock nämnts 
att det kan finnas kvar lite frustration och besvikelse. Orsakerna till detta kan vara att inköpshan-
teringen upplevs som ”tungrodd” av förvaltningarna.  
 
Upphandlingssamordnaren har för avsikt att besöka samtliga förvaltningar och informera på ar-
betsplatsträffar om upphandling och om sin kompetens samt funktion. Det arbete som upphand-
lingssamordnaren har påbörjat eller kommer att starta upp inom snar framtid är: 
 
Upphandlingssamordnarens olika funktioner 
Upphandlingssamordnaren kommer att vara både rådgivare och kravställare i sin roll. Rådgiv-
ningen innebär att vara till hands för nämnder och förvaltningar när de behöver stöd i upphand-
lingsfrågor. Kravställare innebär att samordnaren har rätt att ställa krav på att aktuella upphand-
lingsrutiner följs så att kommunen kan uppfylla lagstiftningens krav.  
 
 
Kartläggning av gällande avtal 
Upphandlingssamordnaren har påbörjat en kartläggning och sammanställning av aktuella avtal 
som kommunen har tecknat med externa leverantörer. Samtliga förvaltningar har ombetts att 
skicka alla avtal till upphandlingssamordnaren för sammanställning och analys. Förvaltningarna 
får därefter återkoppling och förslag till förbättringar av avtalen.  
 
I kartläggningen ingår också att sammanställa i vilken omfattning som avtalen utnyttjas. 
Syftet är att få underlag för beslut om upphandling av fler ramavtal.  
 
 

Tydligare krav på upphandlingsprocessen  
Inom några veckor (november 2003) kommer information att lämnas i chefsgruppen och på int-
ranätet om att samtliga upphandlingar ska godkännas av upphandlingssamordnaren.  
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Avsikten är att upphandlingssamordnaren ska fungera som ett stöd för förvaltningar och nämn-
der under upphandlingsprocesser. De kommer också att få mallar för t.ex. förfrågningsunderlag 
och tilldelningsbeslut samt rutinbeskrivning.  
 
I den förändrade processen ställs också krav att samordnaren ska godkänna: 

- vissa delar i förfrågningsunderlaget innan det skickas ut. Det kan gälla t.ex. att de krav 
som ställs på varan/tjänsten är förenliga med gällande regler och att rätt delar av LOU 
tillämpas (t ex att anbudstiden inte blir för kort, att rätt upphandlingsförfarande används).  

 
- Tillvägagångssättet vid och kriterier för anbudsutvärderingen. Syftet är att skapa förut-

sättningar för att processen har gått rätt till och t ex försäkra sig om att ingen otillbörlig 
hänsyn tagits och att endast de kriterier som efterfrågats har legat till grund för förslag till 
leverantör. Detta ska ske innan tilldelningsbeslutet fattas.  

 
 
Uppdatering av riktlinjer för direktupphandling 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling behövde anpassas till gällande lagstiftning och änd-
rade behov av uppföljning och kontroll. Därför har en översyn genomförts.  
 
Ett förslag till nya riktlinjer har diskuterats av kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober. Försla-
get kommer att tas upp på fullmäktiges sammanträde i november. Förslaget tar upp riktlinjer av-
seende ”direktupphandling vid lågt värde” och inleder med information av allmän karaktär. För-
slaget mynnar ut i att gränsvärde för direktupphandling av standardiserade tjänster ska vara två 
prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp för mer komplicerade eller s.k. intellektuella tjänster. 
 
 

Information och utbildning 
 
Information på intranät 
Ansvaret för att tillhandahålla upphandlingsinformation på kommunens intranät har upphand-
lingssamordnaren. Det har konstaterats att den information som finns idag är knapphändig vilket 
innebär att möjligheter till förbättringar finns. Upphandlingssamordnarens intentioner – vilket 
borde överensstämma med kommunens – är att all relevant information om upphandling ska 
vara lätt sökbart på intranätet.  
 
Den information som kommer att finnas när utvecklingsarbetet är klart är t.ex: 

- länkar till NOU:s hemsida för aktuell lagtext. 
- Beskrivning av upphandlingsprocessen för varor och tjänster understigande och översti-

gande tröskelvärdet. 
- Aktuella mallar för förfrågningsunderlag och avtal, dokumentation av olika steg i upp-

handlingsprocessen.  
- Information om gällande avtal, avtalstider, kontaktpersoner inom kommunen. 
- Information om pågående och kommande upphandlingar.  
- Information om gällande ramavtal och vilka leverantörer och varor/tjänster som omfattas 

av dessa. 
 
För närvarande finns ingen tidplan fastställd för när det uppdaterade intranätet kan tas i bruk. 
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Utbildning till nämnder och förvaltningar 
Utbildning i upphandlingsfrågor är planerad till i början av 2004. Syftet med utbildningen är att 
höja kompetensnivån inom kommunen avseende upphandlingsfrågor och större inköp. Utbild-
ningen kommer att genomföras i samråd med kommunchefen, förvaltningschefen för tekniska 
förvaltningen, och ekonomichefen samt juridiska upphandlingssamordnaren.  
 
Målgruppen för utbildningen är ledande politiker i samtliga nämnder, förvaltningschefer, före-
ståndare, rektorer och alla arbetsledare som på något sätt kommer i kontakt med upphandling-
ar/inköp. 
 
Utbildningen kommer att omfatta information om LOU och de EU-rättsliga principerna som 
måste efterlevas vid upphandling. Gällande upphandlingsrutiner samt när och hur olika doku-
mentmallar ska användas kommer att tas upp för information och diskussion. Informationen 
under utbildningen kommer senare att finnas på intranätet.  
 
En grundläggande tanke är också att utbildningarna kontinuerligt ska följas upp med olika former 
av vidareutbildning. 
 
 
 

Resultat – Upphandling inför ombyggnad av servicehus  
 
Projektet har avsett ombyggnad av två servicehus i kommunen. Projektet har genomförts av tek-
niska nämnden på uppdrag av kommunfullmäktige. Socialnämnden var beställare. Projektet star-
tade i början av år 2000 och byggnationerna ska vara färdigställda i slutet av 2003.  
 
Byggprojekt delas ofta upp i en förstudie eller projekteringsdel och de delar som avser själva 
byggnationen. Byggnationen har endast beskrivits kortfattat i denna granskningsrapport. 
 
Alla större projekt inom kommunen styrs av en styrgrupp med personer från berörda nämnder 
eller förvaltningar. Styrgruppen för detta projekt bestod av representanter från kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och socialnämnden samt tjänstemän från de båda förvaltningarna. Även en 
arbetsgrupp för projektet tillsattes. 
 
All dokumentation i projektet finns samlad på tekniska kontoret. Där finns t.ex. politiska beslut, 
minnesanteckningar, ritningar, projekteringsprotokoll och byggmötesprotokoll. Tekniska konto-
ret har möjlighet att själva ta fram rapporter över ekonomiskt utfall från ekonomisystemet.  
 
Förberedande utredning och planering 
Projektet har diskuterats vid ett antal sammanträden i fullmäktige, kommunstyrelsen och styrel-
sens arbetsutskott samt socialnämnden.  
 
Ombyggnaden har också diskuterats på personalmöten i Skogsbacken och Malmagården. 
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Kommunens pensionärsråd tog upp ärendet på sitt möte den 2001-03-15 och beslutade att till-
styrka att ett nytt äldreboende byggs. Ca tre månader senare kom ärendet upp igen, och då beslu-
tade Pensionärsrådet att föra fram synpunkter till styrgruppen.  
 
I april 2001 har kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen beslutat om att kommunen ska 
förhandla med Landstinget Halland angående att köpa fastigheter i Unnaryd och teckna nytt hy-
resavtal för den andra fastigheten Skogsbacken. 
 
I Socialnämndens sammanträdesprotokoll från 2001-02-20 togs det första beslutet om lokaler för 
särskilt boende i Hyltebruk och Unnaryd. Programmet innehöll en beskrivning av lokalerna och 
minnesanteckningar från ett personalmöte på enheten Skogsbacken. Ärendet kom upp på flera 
sammanträden i socialnämnden under det närmaste året.  
 
2001-02-26 skickades protokollsutdrag till tekniska kontoret för beredning. 
 
2001-04-09 fick kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag av styrelsens 
arbetsutskott att bl.a. utarbeta en finansieringsplan. Arbetsutskottet godkände i och med detta en 
reviderad programplan.  
 
Finansieringsplanen som utformades innehöll en kostnadskalkyl över möjliga alternativ och pre-
senterades för styrelsens arbetsutskott. Planen var inget styrdokument som användes vid ekono-
misk uppföljning.  
 
Framtagning av förfrågningsunderlag för förstudien 
2001-06-08 sammanställs en kortfattad ”PM för konsultmedverkan” av tekniska kontoret. Det är 
denna PM som är förfrågningsunderlaget. I promemorian framgår det att det första projekte-
ringsmötet hålls ca tre veckor senare och förhandlad upphandling kommer att tillämpas. Omfatt-
ningen beskrivs såsom ”byggnadsobjekt avser tillbyggnad av 40 lägenheter för äldreboende samt 
kök och därtill hörande lokaler”. Upphandlingen avser Arkitekt inklusive mark, Byggnadskon-
struktör, VVS-projektör inkl styr och kyla, elprojektör och storköksprojektör. Den tänkta ersätt-
ningsformen anges liksom vilka uppgifter som anbuden ska innehålla (budgeterat rörligt arvode, 
timarvode, uppdragsledare och ev. samordningsvinster vid upphandling av ”tillbyggnad av särskilt 
äldreboende Unnaryd”).  Vidare anges bl.a. sista anbudsdag och kontaktperson vid eventuella 
frågor. 
 
Tekniska kontoret har som princip att tillfråga tre till fem leverantörer för varje upphandling. 
Enligt uppgift har inte denna upphandling avvikit ifrån mönstret. Undantag är i de branscher som 
endast ett eller två företag är verksamma inom, t.ex. hissföretag. 
 
Alla företag utom ett som tillfrågas har utfört uppdrag åt tekniska kontoret tidigare. Upphand-
lingen har inte annonserats i tidningar eller på kommunens hemsida. 
 
Anbudsöppning 
Anbudsöppning har genomförts den 2001-06-18, d v s tio dagar efter att promemorian har skick-
ats ut. Två personer har deltagit vid anbudsöppningen enligt signatur på respektive anbud. Det är 
chefen för tekniska kontoret och nämndsekreteraren.  
 
Anbudsvärdering 
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Samma personer har värderat och sammanställt de olika anbuden för respektive tjänst. För varje 
tjänst har två till fyra företag lämnat anbud. Företaget med det lägsta priset har genomgående 
valts.  
 
Enligt chefen för tekniska kontoret var det relativt vanligt då med stora prisavvikelser mellan 
anbuden. Det vinnande företagets anbud för VVS var mindre än hälften jämfört med det andra 
anbudet. Liknande gällde för anbudet för el där lägsta pris var 74 tkr och högsta pris var 357 tkr.  
 
De begärda uppgifterna om timarvode och uppdragsledare har inte kommenterats skriftligen i 
sammanställningen. Tekniska chefen har kontaktat företag i de fall det inte tydligt framgick nam-
net på projektledaren. Enligt uppgift har begärda kompletteringar dokumenterats. 
 
Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling, men det har inte förekommit 
några förhandlingar. 
 
Val av leverantör 
Två dagar har tekniska nämndens arbetsutskott beslutat att anta de utvalda leverantörerna under 
förutsättning av fullmäktige tar beslut om äldreboendets lokaler. Kommunfullmäktige har tagit 
sitt beslut senare samma dag.  
 
Ändrade förutsättningar medför ökade kostnader i förstudien 
Efter beslutet om tjänsteupphandlingen ändrades förutsättningarna i förstudien genom olika be-
slut i socialnämnden och fullmäktige: 

- 2001-09-25 har socialnämnden beslutat att godkänna en uppdaterad version av program-
handlingen. Enligt beslut tillsattes en referensgrupp som bestod av verksamhetsföreträda-
re och fackliga företrädare. 

- 2002-11-26 har socialnämnden beslutat om ändringar i programmet efter att synpunkter 
har inkommit från arkitektfirman. Antalet platser för boendena har ändrats i och med 
detta beslut. Ärendet har därefter förts till kommunstyrelsen för beslut.  

- Kommunstyrelsen har 2003-01-14 beslutats om ändrade antal platser på de båda boende-
na och det gamla fullmäktigebeslutet upphörde att gälla.  

 
Beslutet har inneburit merkostnader för flera av leverantörerna i förstudien, d v s deras totalpris 
enligt anbuden upphörde därmed att gälla. Istället har leverantörerna debiterat fler timmar enligt 
arvode. Merkostnaderna var troligen inte budgeterade av kommunen. 
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Upphandling av byggentreprenadtjänster – del II i projektet 
Kommunen har efter förstudien upphandlat entreprenadtjänster för om- och tillbyggnaden: 

 Generalentreprenad inklusive separat upphandlade installationsentreprenader såsom för 
egen entreprenad, och  

 Luftbehandlingsentreprenör för tillbyggnad av Malmagården. 
 Hiss i tillbyggnad av Malmagården. 
 Sprinklers. 
 El, rör och ventilation. 

 
Förfrågningsunderlag för dessa upphandlingar har skickats ut 2003-05-30. 
 
Kommunen har därefter utarbetat en s.k. anbuds-PM (2003-06-19) som innehåller vilka tekniska 
förutsättningar som gällde. Anbuds-PM refererade till ett eller flera dokument beroende typ av 
entreprenadtjänst. Sista anbudsdag var 2003-06-30.  
 
När anbuden har värderats skickade kommunen en beställningsskrivelse till de entreprenörer som 
har valts. Beställningsskrivelsen gällde under förutsättning att ”Hylte kommun fattar erforderliga 
beslut”.  
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Iakttagelser och förslag 
I detta kapitel redovisas våra iakttagelser och vid behov lämnas förslag till förbättringar. Kapitlet 
är uppdelat i två delar. Den första delen är mer övergripande om upphandlingsarbetet och den 
andra delen tar upp den granskade upphandlingen. 
  

Upphandlingsarbete i kommunen 
 
Uppdatering av policies och riktlinjer  
Under granskningen har framkommit att de gällande riktlinjerna för direktupphandling kommer 
att uppdateras inom en snar framtid.  
 
En förutsättning för att upphandlingslagstiftningen ska efterlevas är att kommunala policies och 
riktlinjer uppdateras och utvecklas efter nya krav eller förändrade behov.  Omvärldsbevakning är 
viktigt för att hålla sig a-jour med uppdateringar inom området. 
 
Kommunens policy avseende jäv vid upphandlingar är relativt allmänt formulerat i riktlinjerna. 
Hänvisning görs till annat dokument som inte namnges.  
 
Våra förslag är: 

 Underlätta så att det blir praktiskt möjligt att avsätta tid för aktualisering av regler och ru-
tiner samt för omvärldsbevakning.   

 Utveckla och i vissa delar förtydliga kommunens jävspolicy. Ett exempel kan vara att på-
tala det ansvar som den enskilde har. 

 
Ansvar och befogenheter för upphandlingsprocessen 
BDO:s erfarenheter från granskningar och processanalyser är att förutsättningarna för intern 
kontroll förbättras i och med att samma process görs i stort sett på samma sätt i olika förvalt-
ningar. Processerna går ofta tvärs över avdelnings- och enhetsgränser. Rutinbeskrivningar utgår 
oftast ifrån ett processtänkande, d v s rutinens start blir med största sannolikhet att behov av att 
upphandla en vara/tjänst uppstår och därefter beskrivs hur de olika aktiviteterna ska genomföras 
fram till dess att tilldelningsbeslut skickas till berörda leverantörer. 
 
Samordnaren har bl.a. som uppgift att uppdatera kommunala policies och riktlinjer samt rutinbe-
skrivningar för hur olika upphandlingar ska genomföras. Ett synligt resultat av processkartlägg-
ningar är att enhetliga mallar efterfrågas för att underlätta vardagsarbetet. I Hylte kommun har 
flera mallar och anvisningar för dessa redan tagits fram.  
 
Det finns fördel att samla kompetens i stabsfunktion när det avser (relativt) detaljstyrda områden 
och som stöd till förvaltningar som inte genomför större upphandlingar regelbundet.  
 
Upphandlingssamordnaren kommer i princip att ha två olika roller; 

- som expertstöd och rådgivare att bistå förvaltningarna och förtroendevalda med kunskap 
i tolkning av regelverk, policyfrågor etc, 
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- som kontrollant för att följa upp att krav i regelverket uppfylls och att upphandlingspro-
cessen bedrivs enligt gällande anvisningar. 

-  
För närvarande genomför samordnaren en kartläggning av gällande avtal. Uppgifter som analyse-
ras är avtalens konstruktion och innehåll, löptid, nyttjandegrad m.m. En sammanställning ska 
senare finnas på intranätet. Resultaten avses också ligga till grund för beslut om kommande upp-
handling av ramavtal. 
 
BDO:s förslag är: 

 Kommunen bör tydliggöra vilka befogenheter som upphandlingssamordnaren har i upp-
handlingsprocessen. Det kan t.ex. innebära att samordnaren har vetorätt när t.ex. tilldel-
ningsbeslutet grundar sig på faktorer som inte har efterfrågats i förfrågningsunderlaget.  

 Fortsätt arbetet med att ta fram mallar och rutinbeskrivningar.   
 Informationen på intranätet om kommunens avtal kan med fördel läggas i en databas för 

att underlätta sökning och göra det mer överskådligt. 
 Fortsätt med att kartlägga vilka stora inköp som sker utan att avtal finns. 

 
 

Den granskade upphandlingen  
Efter att denna upphandling har genomförts har LOU ändrats i vissa detaljer, däremot har inga 
grundprinciper ändrats. De personer som genomförde upphandlingen hade LOU, NOU och 
kommunens riktlinjer till stöd. Det fanns i stort sett inga mallar, anvisningar eller expertstöd att 
tillgå inom kommunen.  
 
BDO:s rekommendation inför kommande upphandlingar är att angivna mallar bör användas och 
rutinbeskrivningar följas för att lagens krav ska uppfyllas. Vidare kan det finnas anledning för 
revisorerna att göra en fördjupad granskning av fler upphandlingar. 
 
Nedan följer de iakttagelser utan inbördes ordning som har noterats avseende den genomförda 
upphandlingen: 
 
Val av upphandlingsform 
Förhandlad upphandling innebär att en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna 
anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dessa. Det förekommer t.ex. om den upp-
handlande enheten inte kan beskriva omfattningen av begärd tjänst på ett tydligt sätt. 
 
I den granskade upphandlingen rådde det oklarhet bl.a. om hur köket i äldreboendena skulle an-
vändas. Enligt den tekniska chefen har de företag som var aktuella stor erfarenhet av liknande 
arbeten på äldreboenden. Det förekom inga förhandlingar med företagen. 
 
Förhandlad upphandling är en upphandlingsform som endast används i undantagsfall. Trots att det rådde vissa 
oklarheter avseende utformning av äldreboendena borde detta inte ha varit en bidragande orsak till att denna upp-
handlingsform valdes. Det faktum att inga förhandlingar har genomförts är ytterligare ett argument för annan 
upphandlingsform borde ha valts. 
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Krav på leverantörerna 
Dokumentet ”PM för konsultmedverkan” (2001-06-08) är förfrågningsunderlaget. Promemorian 
är relativt kortfattad och beskriver omfattningen såsom ”byggnadsobjekt avser tillbyggnad av 40 
lägenheter för äldreboende samt kök och därtill hörande lokaler”.  
 
Enligt uppgift har de flesta leverantörer valts ut med utgångspunkt från tidigare erfarenheter, 
utom en leverantör som får promemorian efter att ha blivit rekommenderad. För varje tjänst har 
minst 3-5 företag fått anbudet. Om ytterligare leverantörer vill lämna anbud får dessa kontakta 
chefen för den tekniska förvaltningen. 
 
Enligt promemorian ställs inga formella skallkrav på leverantörens finansiella ställning. Detta kan 
möjligen bero på att de leverantörer som har fått förfrågningsunderlaget är kända av tekniska 
kontoret. Enligt nuvarande riktlinjer ska företagets F-skattebevis kontrolleras (sidan 5 ff).  NOU 
lämnar på sin hemsida följande information rörande detta: 

”Vid upphandlingar över tröskelvärdena anges i 1 kap. 18 § 2 st. LOU att en upp-
handlande enhet i annonsen om upphandling eller i inbjudan till anbudsgivning 
skall ange vilka bevis den vill ha om en leverantörs finansiella och ekonomiska 
ställning samt tekniska förmåga och kapacitet. Vilka bevis som den upphandlande 
enheten får begära in finns reglerade i förordningen (1998:1364) om bevis vid of-
fentlig upphandling. Förordningen är tillämplig endast på de klassiska sektorerna. 
Motsvarande bestämmelser återfinns inte i 6 kap. LOU, vilket innebär att de upp-
handlande enheterna vid upphandlingar enligt 6 kap. LOU och vid upphandlingar 
inom försörjningssektorerna endast skall följa de grundläggande bestämmelserna i 
EU-fördraget när de bestämmer vilka bevis leverantörerna skall ge in.  
 
För att kunna kvalificera anbudsgivare/-sökande måste den upphandlande enheten 
ställa tydliga krav.”  
 

Kommunens riktlinjer uppfylls inte avseende tekniska krav på leverantörer.   
 
Annonsering och tidplan för anbud 
Upphandlingen annonseras inte, vilket strider mot grundprincipen om annonsering i LOU. Enligt 
LOU är det tillåtet att inte annonsera under förutsättning att vissa kriterier uppfylls, t.ex. att tjäns-
terna är tekniska och endast kan utföras av en leverantör eller vid synnerlig brådska som inte 
kunnat förutses (5 kap, § 17). 
 
Tidsgränsen för att lämna in anbud har endast visat sig vara tio dagar. LOU:s krav vid förhandlad 
upphandling, som är 37 dagar som kan dock kortas till 15 dagar, har inte uppfyllts (kap 5, §§ 21-
22).  
 
BDO konstaterar att upphandlingen inte uppfyller krav som lagstiftningen för annonsering och tidsfrist. 
 
Öppnande av anbud och anbudsvärdering 
Enligt tjänsteanteckningar på anbuden har två personer öppnat anbuden. Samma personer har 
värderat och sammanställt anbuden för de olika tjänsterna i upphandlingen. Sammanställningen 
har avsett budgeterat rörligt arvode och eventuella samordningsvinster. Inga andra faktorer har 
värderats. Det finns inga förhandlingsprotokoll från upphandlingen. 
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I förfrågningsunderlaget framkommer inte hur begärd uppgift om t.ex. projektledare kommer att värderas. Uppgif-
ten har värderats av tekniska chefen men notering om detta saknas i sammanställningen. 
 
 
Ekonomisk uppföljning – löpande och vid ändrade förutsättningar 
Det är inte tydligt hur projektets ekonomiska resultat följs upp och hur detta rapporteras. Det 
framgår inte heller i den granskade dokumentationen var budgetansvaret ligger. Denna informa-
tion finns med största sannolikhet på annat håll i kommunen. I styrelsers och nämnders beslut 
framkommer inte om t.ex. styrgruppen har lämnat information om det ekonomiska läget. 
 
För att få en mer komplett uppföljning av upphandlingar är det fördel om det ekonomiska och verksamhetsmässi-
ga resultatet diskuteras samtidigt. 
 
BDO:s förslag inför kommande upphandling är: 

 Försök i större utsträckning att föra samman resultat från projektens ekonomi och verk-
samhet till en helhet för att lättare kunna följa upp resultaten från de olika upphandling-
arna. 

 
Handlingsprogrammet som innehöll kravspecifikationen (exklusive tekniska delar) ändrades un-
der projektperioden. Antalet boende i ett av servicehusen var från början 40, men minskades till 
33 efter beslut i socialnämnden. De ändrade förutsättningarna ledde till ökade kostnader för 
kommunen. Företagen hade lämnat sina anbud med tanke på att omfattningen av arbetet omfat-
tade fler lägenheter. 
Det är viktigt att inblandade parter kan utgå ifrån att en beslutad handlingsplan och finansieringsplan gäller. I 
finansieringsplanen framgår det inte tydligt hur mycket kostnaderna ökade och vilka åtgärder som vidtogs. 
 
 
Brukarnas inflytande 
I det granskade upphandlingsprojektet var flera politiska nämnder och förvaltningar inblandade. I 
början av projektet tillsattes en styrgrupp med vissa beslutsbefogenheter av fullmäktige. En refe-
rensgrupp som bestod av berörd personal tillsattes i samband med att själva om- och tillbyggna-
den skulle upphandlas.  
 
De boende eller deras anhöriga ingår inte i någon referensgrupp. Deras synpunkter på framför 
allt kravspecifikationen borde kanske ha inhämtats innan handlingsprogrammet beslutades. Kom-
munens pensionärsråd har dock tagit upp ärendet vid två sammanträden men är inte en formell 
referensgrupp. 
 
BDO menar att kommunen i framtiden kan överväga hur de närmast berördas (anm. brukarna, inte personalen) 
kompetens och erfarenheter bättre kan tas tillvara vid utformning av kravspecifikationer. 
 


