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Sammanfattning
På uppdrag av Sörmlands läns landstings förtroendevalda revisorer har PwC genomfört
en granskning gällande landstingets inköpsverksamheten. Granskningen syftar till att
bedöma om styrning och uppföljning av inköpsverksamheten inom DU-nämnden är tillräcklig och ändamålsenlig.
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att Sörmlands läns landsting och DUnämnden delvis har en tillräcklig och ändamålsenlig styrning och uppföljning av inköpsverksamheten. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål:
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Delvis uppfyllt.

Hur bidrar nämnden till att otilllåtna direktupphandlingar undviks?

Inköp har regler och rutiner för verksamheterna att förhålla sig till vid genomförande av
direktupphandlingar. Dokumenten på området
beskriver vad en upphandling är och hur verksamheterna ska gå tillväga vid behov av inköp,
beroende på köpets värde. Det finns möjlighet
för samtliga medarbetare att gå en eutbildning kring direktupphandling på intranätet.
Det saknas dock intern kontroll kring otillåtna
direktupphandlingar, i vilken grad det görs
otillåtna direktupphandlingar och åtgärder för
att minska dessa. Det görs heller ingen kontroll eller uppföljning för att försäkra sig om
att medarbetarna följer rutinerna och är införstådda i lagstiftningen på området.

Kontrollmål 2

Delvis uppfyllt.

Hur verkar nämnden för att avtalstrohet uppnås?

Det finns ett e-handelssystem som behöriga
beställare gör sina inköp från. Beställarna har
gått utbildning kring inköp och i ehandelssystemet finns bara avtalade leverantörer med. Långt ifrån samtliga avtal finns tillgängliga i e-handelssystemet. Det framkommer att köp görs utanför e-handelssystemet
och det inte finns något system för att kontrollera detta.

Kontrollmål 3

Ej uppfyllt.

Finns det rutiner för att följa upp
avtalstrohet? Hur följer nämnden upp att dessa följs?

Vi grundar vår bedömning på att det inte av
Inköpspolicy, Riktlinjer, Regler för Inköp eller
internkontrollplanen framgår att uppföljning
av avtalstrohet ska göras, av vem och på vilket
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sätt. I intervjuer framgår också att det inte görs
någon systematisk uppföljning av avtalstrohet,
det sker bara vid enstaka tillfälle när särskilda
köp har uppmärksammats.
Kontrollmål 4

Delvis uppfyllt.

Hur arbetar nämnden för att
öka andelen samordnade upphandlingar?

DU-nämnden har uppnått sitt mål med 30
stycken samordnade upphandlingar per år.
Inköp har även ändrat sitt arbetssätt för att
öka sina samordnade upphandlingar, genom
att planera dem i ett tidigare skede.
En tydlig dokumenterad rutin för samordnade
upphandlingar saknas dock. Granskningen har
inte fått ta del av någon upphandlingsplan.
Den interna kontrollen kring samordnade
upphandlingar som har beslutats om för 2018
saknar resultat och dokumentation.

Rekommendationer
Vi har efter genomförd granskning noterat ett behov av utvecklingsinsatser och vill därför
lämna följande rekommendationer:
•

Att implementera rutiner och arbetssätt för uppföljning och systematiskt egenkontroll av otillåtna direktupphandlingar.

•

Att DU-nämnden kartlägger anledningen till köp utanför ramavtal och därefter
vidtar åtgärder för att minimera dessa inköp. Att i den mån det är möjligt, utöka
e-handelssystemet med landstingets/regionens avtal.

•

Att DU-nämnden säkerställer ett systematiskt uppföljningsarbete mot avtalstrohet, såväl på leverantörsnivå som artikelnivå. Det kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i form av månatliga/kvartalsvisa rapporter.

•

Att DU-nämnden dokumenterar sina rutiner för samordnade upphandlingar. Vi
rekommenderar också DU-nämnden att säkerställa att kontrollmål och kontrollmoment genomförs med dokumenterade resultat och åtgärder.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Den gemensamma nämnden, DU-nämnden, ansvarar för samverkan inom ett antal områden mellan Sörmlands läns landsting och Region Västmanland. Bland annat ska nämnden
ansvara för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda
parterna.
Sörmlands läns landsting och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i
syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen sker inköp av varor och tjänster för hundratals miljoner kronor.
Nämnden styr via bland annat en verksamhetsplan för inköpsorganisationen. Inköp ska
enligt verksamhetsplan arbeta för att öka andelen samordnade upphandlingar.
Nämnden heter from år 2019 Inköpsnämnden.
Revisorerna har beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning utifrån nämndens
ansvar kring inköp och upphandling.
Denna granskning ingår i revisorernas årsrapport i samband med bokslutsgranskning
2018.

1.2.

Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om styrning och
uppföljning av inköpsverksamheten inom DU-nämnden är tillräcklig och ändamålsenlig.

1.3.
-

1.4.

Revisionskriterier
Mål och budget, Sörmlands läns landsting
Nämndens reglemente
Kommunallagen (2017:725)
Upphandlingslagarna

Kontrollmål

•

Hur bidrar nämnden till att otillåtna direktupphandlingar undviks?

•

Hur verkar nämnden för att avtalstrohet uppnås?

•

Finns det rutiner för att följa upp avtalstrohet? Hur följer nämnden upp att dessa
följs?

•

Hur arbetar nämnden för att öka andelen samordnade upphandlingar?
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1.5.

Avgränsning

Granskningen avser DU-nämnden utifrån revisionskriterier och den ovanstående revisionsfrågan med kontrollmål.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med Inköpschef,
upphandlare och ordförande i Inköpsnämnden.
Samtliga intervjuade har tagit del av rapporten för faktagranskning.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Inköp

Enligt nämndens reglemente är DU-nämnden en gemensam nämnd mellan Sörmlands
läns landsting och Region Västmanland. Sörmland är värdregion och den gemensamma
nämnden ingår i detta landstings organisation. Nämndens uppgifter är att ansvara för all
upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror
som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda parterna.
Förvaltningen Inköp består av cirka 40 medarbetare uppdelat på fyra enheter. Medarbetarna sitter utspridda på orterna Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Västerås. År
2018 gjordes cirka 400 upphandlingar på förvaltningen, cirka 200 annonserade upphandlingar och cirka 200 direktupphandlingar, över 100 000 kr.

2.2.

Hur bidrar nämnden till att otillåtna direktupphandlingar undviks?

2.2.1.

Iakttagelser

Sörmlands läns landsting har ”Riktlinjer till Inköpspolicy”, antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-24, som ett komplement till lagstiftning och regionens antagna Inköpspolicy.
Policy och riktlinjer gäller vid alla typer av inköp som genomförs av landstinget. Av riktlinjerna framgår att de avtal som landstinget tecknat för köp av varor och tjänster är de
som ska användas. I de fall det saknas avtal och varan/tjänsten faller under begreppet lågt
värde eller synnerliga skäl föreligger, kan en direktupphandling bli aktuell. Sedan hänvisas till att upphandlingens värde ska beräknas på så sätt som anges i lagstiftningen. Synnerliga skäl ska användas restriktivt. Genomförandet av en direktupphandling med åberopandet av synnerliga skäl får inte göras ute i verksamheten utan samråd med Inköp som
tillsammans med verksamheten ska bedöma om upphandlingsformen får användas.
I dokumentet ”Regler för inköp”, framgår att det är ett planerat inköpsvärde som styr
vilka upphandlingsregler som ska tillämpas, vilket innebär att det inte bara är den enskilda anskaffningen vid ett visst enskilt tillfälle som ska ligga till grund för beräkningen,
utan landstingets samlade anskaffningar avseende varan eller tjänsten under ett år som
måste beaktas. För landstinget innebär det att där befintliga avtal saknas och där värdet
understiger 100 000 kr kan verksamheterna, om de så önskar, genomföra direktupphandlingar med stöd av Inköp. Minst tre tänkbara leverantörer ska tillfrågas om det är möjligt.
Köp över 100 000 kr och upp till direktupphandlingsgränsen genomförs normalt av Inköp. Kontakt ska tas gällande dokumentationsplikten. Inköp över direktupphandlingsgränsen ska enligt reglerna alltid genomföras tillsammans med Inköp.
I internkontrollplanen för Inköp 2018 och 2019 finns det inget kontrollområde som berör
otillåtna direktupphandlingar. Det är heller inte något som tas upp i 2019-års riskmatris.
I intervjuer framkommer att det finns information kring direktupphandlingar på intranätet. Den information som ligger där kring upphandling och inköp är väldigt utförlig. Inköp
har något som kallas ”en väg in”, via intranätet, som verksamheten kan använda sig av vid
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direktupphandling. Där kan verksamheterna välja olika ingångar beroende på beräknat
belopp på upphandlingen. Om upphandlingen beräknas överstiga 100 000 kr ska verksamheten ta hjälp av Inköp. Inköp informerar då bland annat om den dokumentationsplikt som rådet på direktupphandlingar över 100 000 kr. Enligt intervjuer slutar det oftast
med att det är Inköp som utför direktupphandlingar över 100 000 kr.
I riktlinjerna framkommer att respektive verksamhet ska göra en årlig planering av sitt
inköpsbehov och informera Inköp om väsentliga inköp som har budgeterats och som kan
resultera i en upphandling. Detta ska sedan Inköp sammanställa i en gemensam årlig
upphandlingsplan. Det framhålls att planeringen är viktigt för att minimera oplanerade
inköp.
Enligt intervjuer är det upp till respektive avdelning att besluta om behöriga beställare.
Det finns en e-utbildning på hur inköp går till som samtliga medarbetare i Sörmlands läns
landsting har möjlighet att gå. Utbildningen tar upp regelverket kring direktupphandling
och otillåtna direktupphandlingar. Syftet är att kategoriledarna på Inköp ska diskutera
upphandlingsbehovet med verksamheterna för att minska flera köp av samma slag som
totalt sett överstiger upphandlingsgränsen. Det görs inga uppföljningar för att försäkra sig
om att medarbetarna är införstådda i lagstiftningen kring tillåtna och otillåtna direktupphandlingar.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att Inköp har regler och rutiner för verksamheterna att förhålla sig till vid genomförande av direktupphandlingar. Dokumenten på området beskriver vad en upphandling är och hur verksamheterna ska gå tillväga vid behov av inköp,
beroende på köpets värde. Det finns möjlighet för samtliga medarbetare att gå en eutbildning kring direktupphandling på intranätet.
Det saknas dock intern kontroll kring otillåtna direktupphandlingar, i vilken grad det görs
otillåtna direktupphandlingar och åtgärder för att minska dessa. Det görs heller ingen
kontroll eller uppföljning för att försäkra sig om att medarbetarna följer rutinerna och är
införstådda i lagstiftningen på området.
Vi rekommenderar DU-nämnden att implementera rutiner och arbetssätt för uppföljning
och systematiskt egenkontroll av otillåtna direktupphandlingar.

2.3.

Hur verkar nämnden för att avtalstrohet uppnås?

2.3.1.

Iakttagelser

Landstinget och regionen har en gemensam avtalsdatabas med totalt cirka 1500 leverantörer och avtal. Därefter finns även ett e-handelssystem, som huvudmännen använder sig
av vid inköp. Enligt uppgifter från förvaltningen finns det i e-handelssystemet ca 424 leverantörer för Sörmlands läns landsting och cirka 44 st för Region Västmanland.
I landstingets Ínköpspolicy framgår att det är Inköp som ansvarar för att göra upphandlade avtal tillgängliga via en avtalsdatabas och att verka för att möjliggöra elektroniska
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beställningar och betalningar. Varje verksamhet ansvarar sedan i sin tur för att upprätthålla en hög avtalstrohet gentemot upphandlade avtal. I landstingets riktlinjer framgår att
det är de avtal som landstinget tecknat som ska användas.
I riktlinjerna framkommer också att beställningar ska göras från avtalat sortiment hos
avtalade leverantörer. Landstingens beställningssystem/e-handelssystem ska användas i
så stor utsträckning som möjligt. När en beställning inte kan göras via e-handelssystemet
kontaktas operativt inköp som stödjer verksamheten med handläggning.
I handboken för medarbetare på inköp, 2019-01-24, framgår att samtliga avtal ska lämnas
in i Tendsigns avtalsdatabas. Syftet med denna hantering är att Inköp och verksamheten
ska få en så god överblick som möjligt av landstingets avtal.
I intervjuer framkommer att beställarna, som verksamheterna själva utser, får utbildning
kring inköp. Det är Inköp som utbildar dessa beställare. Det finns en e-utbildning om hur
inköp går till. Utbildning till beställare och chefer sker även av e-handelssystemet. För att
kunna handla i inköpssystemet krävs behörighet. Köp utanför e-handelssystemet sker och
det är svårt för Inköp att kontrollera att så inte görs. Det framkommer också att Inköp
ständigt arbetar med information och styrning ute i verksamheterna. Det upplevs som att
verksamheterna numera har förståelse och insikt i lagstiftningen.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att det finns ett e-handelssystem som behöriga beställare
gör sina inköp från. Beställarna har gått utbildning kring inköp och i e-handelssystemet
finns bara avtalade leverantörer med. Långt ifrån samtliga avtal finns tillgängliga i ehandelssystemet. Det framkommer att köp görs utanför e-handelssystemet och det inte
finns något system för att kontrollera detta.
Vi rekommenderar att DU-nämnden kartlägger anledningen till köp utanför ramavtal och
därefter vidtar åtgärder för att minimera dessa inköp. Vi rekommenderar också, i den
mån det är möjligt, att utöka e-handelssystemet med landstingets avtal.

2.4.

Finns det rutiner för att följa upp avtalstrohet
Hur följer nämnden upp att dessa följs?

2.4.1.

Iakttagelser

Enligt Inköpspolicyn ska inköpsåtaganden följas upp och rapporteras i en standardiserad
rapport. Inköp ansvarar för uppföljning av landstingets/regionens inköp. Riktlinjerna
reglerar inga rutiner kring uppföljning av avtalstrohet. Inte heller i dokumentet Regler för
inköp.
I Inköps internkontrollplaner för 2018 och 2019 anges inte uppföljning av avtalstrohet
som ett kontrollmål.
Av intervjuer framkommer att det inte görs någon total sammanställning av avtalstrohet,
vare sig på leverantörsnivå eller artikelnivå. Det finns möjlighet att titta på leverantörstroheten genom att matcha det med avtalsdatabasen, vilket görs i viss utsträckning, och

Februari 2019
Sörmlands läns landsting
PwC

8 av 10

Granskning av DU-nämnden

som även presenteras på nämnddialog. Avtalstrohet på artikelnivå görs inte eftersom ehandelsystemet inte är full ut implementerat med befintliga avtal.
I intervjuer framkommer att det inte görs någon uppföljning eller några stickprov kring
kunskapen om rutiner gällande avtalstrohet och hur det ska följas upp. Enligt intervjuer
händer det i ett fåtal fall att leverantörerna kontrollerar avtalstroheten, i de fall där det
finns en rangordning i gjord upphandling. Uppmärksammas det att avtalstroheten inte
följs vidtas åtgärder i form av exempelvis ytterligare information i verksamheterna.

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att det inte av Inköpspolicy, Riktlinjer, Regler för Inköp
eller internkontrollplanen framgår att uppföljning av avtalstrohet ska göras, av vem och
på vilket sätt. I intervjuer framgår också att det inte görs någon systematisk uppföljning av
avtalstrohet, det sker bara vid enstaka tillfälle när särskilda köp har uppmärksammats.
Vi rekommenderar att DU-nämnden säkerställer ett systematiskt uppföljningsarbete mot
avtalstrohet, såväl på leverantörsnivå som artikelnivå. Det kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i form av månatliga/kvartalsvisa rapporter. Vi rekommenderar
också att ansvarsfördelningen av det systematiska uppföljningarbetet mot avtalstrohet
förtydligas i gällande riktlinjer och rutiner.

2.5.

Hur arbetar nämnden för att öka andelen samordnade upphandlingar?

2.5.1.

Iakttagelser

För år 2017, 2018 och 2019 har Inköpsnämnden som mål att för varje år genomföra 30
samordnade upphandlingar. Detta betyder att 30 stycken av de upphandlingar som Inköp
gör för året ska göras för såväl Sörmlands läns landsting som Region Västmanland. Under
år 2017 uppgick antalet samordnade upphandlingar till 16 stycken och 2018 till 33 stycken.
I Inköpspolicyn framgår att landstinget/regionen ska samordna sina inköp internt i syfte
att tillvarata synergier. Samordningen kan även ske med andra landsting och organisationer.
I riktlinjerna framkommer att landstinget/regionen ska ha en helhetssyn på inköp och ta
tillvara de vinster som följer av samordning. Alla verksamheter ska verka för att samordna
sina inköp för att så långt som möjligt utnyttja bägge regionernas storlek och köpare. För
att samtliga strategiska mål ska uppnås ska alla verksamheter inom landstinget/regionen
medverka i upphandlingsarbetet enligt gällande regler och andra styrande dokument
inom inköpsområdet.
Ett av kontrollmålen i internkontrollplanen för 2018 är process och förnyelseperspektiv
gällande samordnade upphandlingar. Kontrollmålet är huruvida Inköp följer de rutiner
som gäller Inköps ansvar att verka för samordnade upphandlingar. Detta ska kontrolleras
genom att definiera ett nytt sätt att arbeta mer proaktivt och med bättre framförhållning
kring styrning mot samordnade upphandlingar. Det ska också följas upp hur det har gått
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att arbeta med den nya policyn och riktlinjer. Detta ska sedan redovisas i delårsrapport
och verksamhetsberättelse. Detta kontrollmål följer även 2019 års internkontrollplan. I
granskningen har det inte framkommit dokumentation eller andra uppgifter som visar på
att kontrollmomenten för kontrollmålet har genomförts, resultat eller eventuella åtgärder.
I intervjuer framkommer att arbetssättet för att öka antalet samordnade upphandlingar
har ändrats till 2018. Förut låg ansvaret mer på varje enskild upphandlare, att i upphandlingsarbetet för enskild upphandling försöka få till en samordnad upphandling. Nu försöker Inköp istället, i ett tidigare skede, planera antalet samordnade upphandlingar inför
kommande år i en så kallad upphandlingsplan. Inför varje upphandling tas det också upp
för diskussion i det så kallade inköpsrådet, huruvida det finns möjlighet för en samordnad
upphandling eller inte. I Inköpsrådet sitter tjänstemän från båda regionerna såsom experter, ekonomer och strateger.
Enligt intervjuer är påverkan av samordnade upphandlingar främst besparingar i form av
pengar och resurser. Det underlättar också i framtagande av kravställandet där regionerna
kan stötta varandra med olika kompetenser.

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att DU-nämnden har uppnått sitt mål med 30 stycken samordnade upphandlingar per år. Inköp har även ändrat sitt arbetssätt för att öka sina samordnade upphandlingar, genom att planera dem i ett tidigare skede.
En tydlig dokumenterad rutin för samordnade upphandlingar saknas dock. Granskningen
har inte fått ta del av någon upphandlingsplan. Den interna kontrollen kring samordnade
upphandlingar som har beslutats om för 2018 saknar resultat och dokumentation.
Vi rekommenderar DU-nämnden att dokumentera sina rutiner för samordnade upphandlingar. Vi rekommenderar också DU-nämnden att säkerställa att kontrollmål och kontrollmoment genomförs med dokumenterade resultat och åtgärder.
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