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Bakgrund 
 
Hylte kommun har idag egna ramavtal för inköp av varor och tjänster med 
leverantörer samt ramavtal som ansluter till landstinget.  
 
Köptroheten inom dessa ramavtal är avgörande för leverantörernas 
förtroende för kommunen. En hög köptrohet ger också bättre möjligheter 
till goda villkor i kommande upphandlingar och avtal. 
 
Revisorerna i Hylte kommun har gett Komrev AB i uppdrag att granska 
köptroheten i kommunen. 
 

Genomförande 
 
Vi har undersökt två aspekter av kommunens inköp. Dessa är: 
1. Täckningsgrad – den del av kommunens samlade inköp som det finns 

ramavtal för. 
2. Köptrohet – i vilken utsträckning man gör inköp enligt ramavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökningen avser år 2000 och förvaltningarnas samtliga inköp under 
året. Uppgifterna om inköp hämtas ur kommunens leverantörsreskontra och 
jämförs med de ingångna ramavtalen. Analysen görs per varu- och 
tjänstegrupp samt på detaljerad verifikationsnivå. 
 
 

 

Kommunens samlade inköp 

Avtal 

Inköp enligt avtal 



Resultat 

Upphandlingsregler och inköpspolicy 
Kommunens upphandlingsregler är antagna av fullmäktige i juni 1995. 
Dessa följer och beskriver i princip lagen om offentlig upphandling som 
omfattar processen för upphandling. 
 
Kommunen har ingen inköpspolicy i övrigt. Dvs en policy för hur 
inköpsfunktionen skall organiseras eller principer för följsamheten till 
tecknade ramavtal. 
 
Enligt kommunens reglemente åligger det tekniska nämnden att ”med 
iakttagande av gällande regler upphandla konsulter, entreprenörer och 
leverantörer. Enligt uppgift är 25 procent av ekonomtjänsten på tekniska 
förvaltningen avsatt för kommunens inköpsfunktion. Dessa intentioner med 
tjänsten har hittills inte förverkligats. 
 

Kommunens inköpsfunktion 
De större områden som kommunen har ramavtal för är: 
• Livsmedel – inom barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen 
• Inkontinensmedel – inom socialförvaltningen. 
• Datorer, tillbehör och service 
• Fastighetsunderhåll inom bygg, målning, beläggning/beklädnad, rör, luft 

och el. 
 
Kommunen hade inget ramavtal för kontorsmaterial som gällde för år 2000. 
Ett sådant avtal har tecknas under år 2001. 
 
En förutsättning för att genomföra denna granskning är att vi har fångat in 
samtliga kommunens ramavtal. Det har inte funnits någon i kommunen som 
har en samlad bild över vilka ramavtal som kommunen har och som vi har 
kunnat föra ett resonemang med inför planeringen av granskningen. 
 
Inledningsvis anser vi det angeläget att kommunen försäkrar sig om och tar 
tillvara kompetens inom området. Kommunen behöver bland annat 
genomföra och medverka i fler upphandlingar och informera om gällande 
avtal till de personer i förvaltningarna som gör avrop enligt avtalen. En 
sådan ordning bidrar till att öka köptroheten och förtroendet hos 
kommunens leverantörer. 



 

Kommunens rekvisitionssystem 
Rekvisitionssystemet är att betrakta som direktupphandling (upphandling 
utan infordrande av skriftligt anbud). Direktupphandling är endast tillåtet 
om värdet är lågt (lagen om offentlig upphandling, LOU 6 kap. 2§). Värdet 
skall räknas för en längre period, vanligtvis ett år. Nämnden för offentlig 
upphandling rekommenderar att gränser för värdet vid direktupphandling 
bör vara ”ett basbelopp för mer standardbetonade upphandlingar av varor 
och tjänster”. Kommunen anger i sina upphandlingsregler, där man redogör 
för lagen, att lågt belopp är ”vad gäller tjänste- och varupphandling två 
basbelopp exklusive moms”. 
 
Enligt LOU skall kommunen fastställa riktlinjer för direktupphandling. 
Kommunen bör fastställa tydligare riktlinjer för när direktupphandling får 
göras samt genomföra upphandling och upprätta ramavtal med leverantörer 
enligt riktlinjerna. Med en upphandling kan kommunen ingå ramavtal med 
fler leverantörer. En upphandling behöver därför inte leda till att kommunen 
begränsa sig till få leverantörer. 
 

Vissa varu- och tjänstegrupper 

• Kommunen köpte varor och tjänster under år 2000 för 152.6 miljoner 
kronor.  

 
Resultatet visar att det finns varugrupper eller tjänsteområden där 
kommunen inte har ramavtal, men där inköpen är i den storleken att 
kommunen bör genomföra upphandling.  
 
Köptroheten är låg för vissa varugrupper. Det finns flera förklaringar till 
detta. Dels beror det på att anställda som gör inköp vänder sig till företag 
som omfattas av kommunens rekvisitionssystem. Dels på att anställda 
vänder sig till lokala företag med motivering att det är enkelt eller att 
servicenivån är hög. Kvalitet, närhet och service är inga hållbara argument 
för att välja direktupphandling. Dessa krav bör framgå vid en upphandling 
och anges i förfrågningsunderlagets kravspecifikation. 
 
De personer som fått vårt underlag känner inte alltid till att kommunen har 
avtal med andra leverantörer. 
 



Med anledning av resultatet bör kommunen: 
• Se över vilka varor och tjänster som man bör genomföra upphandling 

för samt upprätta ramavtal för dessa. 
• Utarbeta en policy och riktlinjer som stärker köptroheten och informera 

berörda anställda i kommunen. 
 


