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Hylte kommuns revisorer

Gransknin av u handlin ar inom Samhällsb nalsnämden

Bakgrund
Inom Hylte kommuns Samhällsbyggnadsnämnd och dess förvaltning genomförs årligen ett
flertal upphandlingar.
För upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster gäller "Lagen om offentlig
upphandling".
Kommunrevisionen avser att granska några genomförda upphandlingar.

Uppdrag, revisionsfrågor
Granskningen avser upphandling av
1. Installation av larm/passersystem för lärcentrums lokaler
2. Avverkning av skog i Hyltebruk
3. Entreprenad/vägbygge i Torup
Granskningen skall inriktas mot följande kontrollmål:
• Har de tjänster som ingår i granskningen varit förmål för upphandling enligt lagen om

offentlig upphandling ( har jämförande anbud hämtats in)?
• Har upphandlingarna gjorts enligt nämndens delegationsordning?
• Finns eventuella brister i rutiner och ansvar?
Granskningen skall begränsas till berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskning/ tillvägagångssätt.
Vid min granskning har jag informerats och fått underlag av tekniske chefen Pål Albing,
tekniska förvaltarna Jimmy Vänestål och Henrik Kjellgren, proj.ing. Johnny Borg samt
kommunjuristen Carolina Winkler. Jag har också samtalat och ställt frågor till samhälls-
byggnadschefen Lars Johansson samt kommunsekreterare Gun Nilsson. Jag har tagit del av
kommunens styrmodell, samhällsbyggnadsnämndens reglemente och delegationsordning,
kommunens upphandlingspolicy och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Hylte
kommun samt upphandlingsunderlag gällande fastighetsunderhåll 2007/2008.

Offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling(LOU) gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner,
landsting samt bolag och företag inom den offentliga förvaltningen.
Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i
syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentre-
prenader.
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Upphandlingspolicy i Hylte kommun
Kommunfullmäktige har 2007-12-18 antagit en upphandlingspolicy för kommunen. Därefter
har kommunens ledningsgrupp utfårdat "Anvisningar för upphandlingsverksamheten i Hylte
kommun".
Varje nämnd ansvarar för upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Beslut om val av
leverantör fattas av kontorschef eller enligt delegation.

Tre upphandlingar
Installation av larm/passersystem för lärcentrums lokaler
Kommunen har tecknat ramavtal med tre entreprenör inom området fastighetsunderhåll
delområde EL. Ramavtalen gäller fr.o.m. 1 jan. 2007 t.o.m. 31 jan 2010.
Bravida Sverige AB har avgivit det lägsta anbudet och enligt uppgift från tekn. chefen
rangordnats som nr 1.
Bravida Sverige AB har installerat ett passersystem vid lärcentum i Hyltebruk. Samhälls-
byggnadsförvaltningen genom tekn. chefen har muntligen beställt arbetet.

Kommentar
Upphandlingen av de tre entreprenörerna är, så vitt jag kan se vid en översiktlig granskning,
utförd enl. LOU Avtal har ingåtts mellan resp. entreprenör och kommunen genom att
kommunens bestållningsskrivelse även undertecknats av resp. entreprenör. Ramavtal skall
enligt uppgift vara upprättade men har inte kunnat presenteras för undertecknad.
När ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt LOU får tilldelning av kontrakt som
grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad in-
bjudan att lämna anbud. Kontraktet skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa
anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.
Beslut i arendet har tagits av tekn. chefen i enlighet med delegationsordningen.
Skriftligt kontrakt saknas.

Avverkning av skog i Hyltebruk
Kommunrevisionen har i skrivelse till Samhällsbyggnadskontoret dat. 2009-09-22 ställt
frågan: "Vilka rutiner har tillämpats vid avverkningar under 2009 på egna fastigheter".
Samhällsbyggnadskontoret har i svar dat 2009-10-15 meddelat att "De uppdrag som utförts
under 2009 har beställts utan skriftligt upphandlingsförfarande".
Skog Träd Torup AB har på samhällsbyggnadskontorets uppdrag avverkat skog i och i
anslutning till tätorten Hyltebruk. Uppdrag har lämnats vid tre tinfällen. Beställning har skett
via E-post enl. tekniske förvaltaren Vänestål. En sådan beställning har jag tagit del av.
Försäljning av virket har skett genom Skog Träd Torup AB till Sydved, Derome skog och
Södra skogsägarna.

Kommentar
Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde är lågt eller om det finns
synnerliga skäl. Direktupphandling har utförts över beloppsgränsen som anges i kommunens
upphandlingspolicy(de tre uppdragen skall läggas samman).
Synnerliga skäl har inte redovisats.
Avverkningsuppdraget har inte upphandlats enligt LOU
Lokala leverantörer har inte inbjudits eller getts möjlighet att lämna anbud.
Beslutanderätten har vad jag kan se ej delegerats från nämnden.



Vägbygge i Torup
Gång- och cykelväg har byggts ut mellan kyrkan och idrottsplatsen i Torup. Enligt proj. ing.
Johnny Borg ingår GC-vägen i ett projekt som bl.a. avser ombyggnad och förnyelse av
vägnätet i Torups centrum. Arbetet i Torups centrum är utfört i etapper.
Enligt uppgift från Johnny Borg ingår inte den aktuella GC-vägen i genomförd entreprenad-
upphandling eller i kontraktssumman. Kostnaderna för GC-vägen skall ha beräknats utifrån de
a'priser som ingår i kontraktet och verkliga uppmätta mängder.

Kommentar
Ombyggnaden av Torup's centrum är ett vad jag kan förstå stort och ganska komplext pro-

jekt. Det har pågått under flera år ochflera tjänstemän har varit inblandade. Osäkra upp-
gifter har erhållits av handläggande tjänsteman om kommunens upphandling, kontraktets
omfattning, kostnader för GC-vägen , kommunens ombud m.m.
För att bedöma om gällande regelverk och befogenheter beaktats vid upphandlingen av GC-
vägen mellan kyrkan och idrottsplatsen fordras mera omfattande granskning av beslut,
handlingar, byggmötesprotokoll o.dyl.

Svar på revisionsfrågor
Revisionfrågorna är:
• Har de tjänster som ingår i granskningen varit föremål för upphandling enligt lagen om

offentlig upphandling( har jämförande anbud hämtats in) ?
Svar: Tjänst nr 1- ja . Tjänst nr 2- nej. Tjänst nr 3- krävs djupare analys för entydigt

svar
• Har upphandlingarna gjorts enligt nämndens delegationsordning?

Svar:  Tjänst nr 1-ja. Tjänst nr 2-nej. Tjänst nr 3- krävs djupare analys för entydigt svar.

* Finns eventuella brister i rutiner och ansvar?
Svar:  Ja , se ovan i kommentarerna
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Hylte kommuns revisorer

Bakgrund
Revisorerna har nyligen genomfört en förstudie av upphandling i kommunen genom gransk-
ning av tre upphandlade tjänster inom Samhällsbyggnadskontoret. Vid granskningen konsta-
terades bl.a. vissa brister i rutiner och ansvar.
Denna granskning är en fortsättning och fördjupning utifrån förstudien.

Uppdrag, revisionsfrågor
Granskningen avser upphandling av GC- väg i Torup samt översiktlig genomgång och analys
av kommunens samordnande funktion i upphandlingsfrågor.

Granskningen skall inriktas mot följande kontrollmål:
• Följer upphandlingen av GC-väg mellan kyrkan och idrottsplatsen i Torup gällande

regelverk ?
• Har kommunen ädamålsenlig organisation och rutiner för upphandlingar som

överensstämmer med antagen policy och beslutade anvisningar?

Granskningen skall begränsas till berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnadskontoret samt
kommunens samordnande funktion i upphandlingsfrågor.

Granskning/ tillvägagångssätt.
Vid min granskning har jag informerats och fått underlag av proj.ing. Johnny Borg samt
kommunjuristen Carolina Winkler. Jag har också samtalat och ställt frågor till samhälls-
byggnadschefen Lars Johansson samt tekn. förvaltare Henrik Kjellgren. Jag har ånyå tagit del
av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, kommunens upphandlingspolicy och an-
visningar för upphandlingsverksamheten i Hylte kommun. Jag har läst revisionsgranskningen
av kommunens inköp utförd år 2007 samt avtal med Gislaveds kommun avseende upphand-
lingstjänster. Vidare har jag tagit del av handlingar och protokoll som rör anläggning av GC-
väg utmed Prästgårdsvägen.

Offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling(LOU)  gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner,
landsting samt bolag och företag inom den offentliga förvaltningen.
Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i
syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentre-
prenader.



Iakttagelser och kommentarer till revisionens muntliga och skriftliga frågeställningar.
Planerad Gc- väg från Bosgårdsvägen utmed Prästgårdsvägen mot idrottsplatsen har inte
upphandlats. Anläggningen har genomförts som ett tilläggsarbete till en pågående entre-
prenad i Torups centrum.
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Upphandlingspolicy i Hylte kommun
Kommunfullmäktige har 2007-12-18 antagit en upphandlingspolicy för kommunen. Därefter
har kommunens ledningsgrupp utfärdat "Anvisningar för upphandlingsverksamheten i Hylte
kommun".
Varje nämnd ansvarar för upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Beslut om val av
leverantör fattas av kontorschef eller enligt delegation.

Vägbygge i Torup
Vid tidigare granskning av tre utvalda upphandlingar inom Samhällsbyggnadskontoret konsta-
terades, vad gäller en av dem, entreprenad/vägbygge i Torup "  att bedöma om gällande re-
gelverk och befogenheter beaktats vid upphandlingen av GC- vägen mellan kyrkan och
idrottsplatsen fordras mera omfattande granskning av beslut, handlingar, byggmötesprotokoll
o.dyl".  Kommunrevisionen har därefter uppdragit till undertecknad att fördjupa granskningen.

Ersättning till entreprenören har enligt uppgift utgått ifrån verkliga uppmätta mängder och
den a'-prislista som avlämnats i samband med upphandling av "GC-bana och trottoar utmed
Södra infarten och Kyrkvägen i Torup... "
Samhällsbyggnadskontoret har inte kunnat presentera den a'-prislista som ligger till grund
för ersättningen.
Vägbygget har enligt uppgift inte slutreglerats varför totalkostnaden inte kan redovisas. Kost-
nadsredovisning har dock gjorts i samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2008. 1 den sägs att
arbetet utförts på löpande räkning och att GC Idrottsplatsen/Mossvägen kostat 1312977 kr.

Den föreslagna vägsträckning har under hand förändrats. På byggmöte 2007-10-30 har
antecknats att sträckan Jesperslundsvägen fram till föreslagen tätortsport (vid utfart från
kyrkans förråd) utföres i denna etapp(senare i protokoll kallad etapp 2). Vägsträckan fram
till Bossgårdsvägen är således undantagen.
Av sammanträdesprotokoll från 2008 framgår att Gc-vägen från Bosgårdsvägen utmed Präst-
gårdsvägen förbi Torups kyrka varit föremål för överläggningar och beslut .

Några övriga iakttagelser med kommentarer
Kommunens ombud har inte varit närvarande vid något byggmöte. Parterna är skyldiga att
delta i byggmöten och därvid företrädas av behörig person.

Slubesiktning har utförts 2008-08-27 av Johnny Borg. Det är olämpligt att en handläggande
tjänsteman utför besiktning. Besiktningsmannen skall iaktta objektivitet vid utförandet av
uppdraget. Beställarens ombud var ej närvarande vid besiktningen.

Beslut har fattats av obehöriga tjänstemän.

Organisationsförändringar och flera personskiften har skett under tiden ombyggnader och
förnyelse genomförts i Torups centrum. Det har sannolikt varit en bidragande orsak till de
brister som pekas på i denna begransade granskning.



Revisionsgranskning 2007
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av kommunens upp-
handlingar för att bedöma ändamålsenligheten i inköpsfunktionen samt följsamheten mot
lagen om offentlig upphandling(LOU) och kommunens upphandlingspolicy.
Av rapporten framgår bl.a. att en fjärdedel av kommunens inköp inte upphandlats korrekt, att
ett flertal otillåtna direktupphandlingar genomförts, att avsteg från ramavtalen är vanliga.

I granskningsrapporten föreslås fem förbättringsåtgärder som kommunen bör överväga:
• att kommunen tar fram ett komplett datoriserat avtalsregister som fortlöpande revideras

och uppdateras med nya uppgifter
• kommunstyrelsen bör, som övergripande ansvarig nämnd, tillse att otillåtna direkt-

upphandlingar inte förekommer.
• bättre kontering
• bättre uppföljning och kontroll av inköpsverksamheten
• centralisering av inköpsverksamheten
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Organisation och rutiner för upphandlingar
Varje nämnd ansvarar för sina upphandlingar. En centralt placerad kommunjurist har sam-
ordningsansvar i upphandlingsfrågor. I kommunen finns också en upphandlingsgrupp med
representanter från förvaltningskontoren och bostadsstiftelsen.
Upphandlingssamordnarens roll redovisas i "Anvisningar för upphandlingsverksamheten i
Hylte kommun".
Hylte kommun har tecknat avtal med Gislaveds kommun om upphandlingstjänster.  Tjänsterna
har inte upphandlats.  Avtalet gäller fram till årsskiftet 2009/2010. I det fullständiga uppdraget
ingår följande tjänster:
• Gemensamma ramavtalsupphandlingar
• Kommunspecifika upphandlingar ( ej byggentreprenader)
• Konsultationer i upphandlingsfrågor
Vid ett avstämningsmöte under hösten 2009 konstaterades att samarbetet fungerar bra.
Parterna var överens om att förlänga avtalet med två år.

Av kommunjuristen Carolina Winkler har jag erhållit information och utförlig beskrivning av
hur man hanterat de förbättringsåtgärder som föreslogs i revisionsrapporten från 2007.
• Under hösten har arbete pågått med att ta fram ett datoriserat avtalsregister(avtalsarkiv).

Lanseringen av avtalsregistret blir vid årsskiftet 2009/2010.
Ansvar för fortlöpande revidering och uppdatering har respektive kontor.

• Riktlinjer har tagits fram för hur redovisning av direktupphandlingar ska ske.
Upphandlingssamordnaren ansvarar för att årlig sammanställning och analys utföres

•  Konteringen är fortsatt bristfällig. Förslag till åtgärd är att samtliga budgetansvariga
fortbildas i ekonomi och kvalitet genom ekonomikontorets försorg.

• Arlig granskning utföres av köptrohet inom vissa ramavtalsupphandlade varu- och
tjänstegrupper. Otillåtna direktupphandlingar över fem basbelopp kontrolleras årligen.

• Hylte kommun har till viss del genom avtalet med Gislaved centraliserat inköpsorgani-
sationen. Avtalet omfattar inte byggentreprenader

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2009-11-26 har kommunledningen föreslagit och
fullmäktige godkänt besparingar på 1 milj. kronor genom ökad köptrohet.



Kommentar
Hylte kommun har en inköpsorganisation som när pågående förbättringsåtgärder är genom-
förda bör kunna fungera bra. Men det krävs att alla inblandade parter har kunskap om
gällande regelverk, följer fastställda anvisningar, rapporterar och har ordning och reda på
sina upphandlingar, avtal o.dyl.
Diciplinen och följsamheten har hitintills inte varit bra.
Bl.a. har flera stora otillåtna direktupphandlingar genomförts, köptroheten har varit alltför
låg( avsteg från ramavtal), dokumentationen och förvaring av handlingar är bristfällig m.m.

Kommunens samordnande upphandlingsfunktion ligger på tjänsten som kommunjurist. Om
den välorganiserade inköpsfunktionen också skall fungera bra i praktiken fordras enligt min
uppfattning att upphandligssamordnaren får ett mera övergripande ansvar för att regelverk,
anvisningar och rapporteringar m.m. respekteras ute på kontoren samt att representanterna
för kontoren i upphandlingsgruppen har kunskap om gällande regelverk och god information
om planerade upphandlingar.
Det är av stor vikt att upphandlingssamordnaren får fram de handlingsplaner som aktualiser-
ats och att avtalsregistret blir komplett och tillgängligt ute på kontoren.
Förslagsvis bör information om tecknade ramavtal läggas ut på kommunens hemsida.

Svar på revisionsfrågor
Revisionfrågorna är:
• Följer upphandlingen av GC-väg mellan kyrkan och idrottsplatsen i Torup gällande

regelverk?
Svar: Den har inte upphandlats.

• Har kommunen en ändamålsenlig organisation och rutiner för upphandlingar som
överensstämmer med antagen policy och beslutade anvisningar?
Svar: Ja på papperet! Aterstår att få organisationen och rutiner att fungera i praktiken.

;-y
Mu1lsj dag'om/öan/,

Av6n- Ludvigsson
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