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Upphandlingsverksamheten inom service- och teknik-
förvaltningen respektive samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat upphandlings-

verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen respektive service- och teknik-

förvaltningen. Syftet har varit att bedöma om förvaltningarna tillämpar gällande regelverk på ett 

ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen inom upphandlingsområdet är tillräcklig. 

Revisionsobjekt i granskningen har varit kommunstyrelsen samt service- och tekniknämnden. I 

granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. 

Följande kontrollfrågor har varit styrande för granskningen: 

 Finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i tillräcklig omfattning avseende såväl 

formalia som etiskt förhållningssätt vid upphandling? 

 Är upphandlingsverksamheten organiserad med en tydlig ansvarsfördelning? 

 Hur säkerställs att upphandling sker i enlighet med lagarna om offentlig upphandling 

och enligt kommunens egna riktlinjer? 

 I vilken utsträckning, och på vilka grunder, tillämpas direktupphandling? 

 Vilken internkontroll finns avseende kontraktsefterlevnad? 

Vår sammanfattande bedömning är att: 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillämpar gällande regelverk på ett ändamålsenligt 

sätt samt att Service- och teknikförvaltningen i begränsad utsträckning tillämpar 

gällande regelverk på ett ändamålsenligt sätt. 

 Den interna kontrollen på upphandlingsområdet är otillräcklig avseende både 

Samhällsbyggnads- och Service- och teknikförvaltningen. 

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser: 

 Nuvarande regler och riktlinjer är inte uppdaterade enligt den nya lagstiftningen på 

området exempelvis vad gäller de krav som finns angående direktupphandling. 

 Avseende etiska förhållningssätt finns aktuella riktlinjer mot mutor och bestickning som 

är uppdaterade efter att nuvarande lagstiftning trädde ikraft.  
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Bilaga: Revisionsrapport ”Upphandling inom SAM- och SoT-förvaltningarna”, Gällivare kommun, 
februari 2016, PwC. 
 

 Samverkan mellan den centrala inköpsfunktionen och granskade förvaltningar sker inte i 

tillräcklig utsträckning och då främst p g a personell resursbrist inom inköpsfunktionen. 

 SAM-förvaltningen tillämpar direktupphandling i alltför stor omfattning och dessutom 

utan att grundkraven för sådana upphandlingar efterlevs. Uppenbart är också att SAM-

förvaltningens upphandlingar riskerar bedömas som lagstridiga p g a upphandlingarnas 

ekonomiska omfattning. 

 Dokumentation och registrering av upphandlingar som genomförs via den centrala 

inköpsfunktionen i kommunen sker på ett fullgott sätt. 

 Det saknas tydliga riktlinjer för vad som ska följas upp samt hur detta ska genomföras 

avseende kontraktsefterlevnad. 

Vi rekommenderar att: 

 Ks snarast tar initiativ till att beslut fattas för att uppdatera/revidera kommunens regler 

och riktlinjer på området. 

 Ks säkerställer att de nya reglerna och riktlinjerna omfattar anvisningar för 

direktupphandling avseende; dokumentation, behörighet samt eventuell monetär gräns 

samt i övrigt anpassas till aktuell lagstiftning på området. 

 Ks samt SoT-nämnden säkerställer att det finns processer för att hantera och fånga upp 

brister avseende upphandlingsverksamheten i syfte att skapa förutsättningar för att 

kunna genomföra nödvändiga förändringar på området. 

 Ks säkerställer ett ändamålsenligt arbetssätt för kommunen som helhet, inklusive de 

kommunala bolagen, vad gäller uppföljning och utvärdering av kontraktsefterlevnad. 

 Ks och SoT-nämnden tar fram internkontrollrutiner som omfattar hur 

kontraktsefterlevnaden och köptroheten ska följas upp samt kontrolleras. 

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport. 

Kommunstyrelsens och service och tekniknämndens svar på vår granskning emotses till senast 

2016-05-01. 
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