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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat servicenämnden och tekniska nämnden
för att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande regelverk eller avropats
gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll avseende
upphandlingsprocessen varit tillräcklig. Syftet har även varit att bedöma om nämnderna
bedriver ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter
i inköpsprocessen. Granskningen gäller revisionsåret 2019.
Servicenämnden
Den sammanfattande bedömningen är att servicenämnden brister i följsamheten av lagen om
offentlig upphandling, Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling samt
nämndens egna riktlinjer för direktupphandling. Bedömningen är vidare att den interna
kontrollen avseende upphandlingsprocessen inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig
på att stickprovsgranskningen visat att flera inköp inte har direktupphandlats enligt gällande
regelverk. Det är vår bedömning att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har upprättat
dokumentation vid direktupphandlingar och avrop. Granskningen visar att det inom nämndens
verksamhet upplevs vara svårt att hitta gällande ramavtal. Dock finns det en tydlig organisering
av inköpsverksamheten.
Vidare är det vår bedömning att nämnden delvis bedriver ett tillräckligt och dokumenterat
arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi grundar
bedömningen på att det enligt enkätresultatet framgår att cirka en tredjedel av de svarande
inom servicenämnden är osäkra på var det ska vända sig vid misstanke om oegentligheter
samt när jäv ska anmälas. Slutligen bedömer vi att det inte i tillräcklig utsträckning förs en
dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter, för att på så sätt hålla
frågeställningarna levande inom verksamheten.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi servicenämnden att:


Se till att det upprättas tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar och avrop, i
enlighet med lagen om offentlig upphandling och internt beslutade riktlinjer
 Tydliggöra vilka ramavtal som är gällande och därmed ska avropas från
 Att nya regelrätta upphandlingar genomförs i de fall där avtal har förlängts automatiskt
under en längre tid
 Säkerställa att det inom nämndens verksamhet är tydligt när jäv ska anmälas samt vem
tjänstepersoner ska kontakta vid misstanke om mutor och oegentligheter
Tekniska nämnden
Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden brister i följsamheten av lagen
om offentlig upphandling, Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling samt
nämndens egna riktlinjer för direktupphandling. Bedömningen är vidare att den interna
kontrollen avseende upphandlingsprocessen inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig
på att stickprovsgranskningen visat att flera inköp inte har direktupphandlats enligt gällande
regelverk. Granskningen visar att det inom nämndens verksamhet upplevs vara svårt att hitta
gällande ramavtal. Det är vår bedömning att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har upprättat
dokumentation vid direktupphandlingar och avrop. Nämnden har inte följt Malmö stads riktlinjer
för inköpsverksamheten vad gäller att besluta om de riktlinjer för direktupphandling som
upprättats av fastighets- och gatukontoret. Dock finns det en tydlig organisering av
inköpsverksamheten.
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Det är vår samlade bedömning att nämnden delvis bedriver ett tillräckligt och dokumenterat
arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi grundar
bedömningen på att det enligt enkätresultatet är cirka en fjärdedel av de svarande inom
fastighets- och gatukontoret som är osäkra på var det ska vända sig vid misstanke om
oegentligheter samt när jäv ska anmälas, vilket enligt vår mening tyder på otydligheter i
organisationen. Det förs inte tillräcklig dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter,
för att på så sätt hålla frågeställningarna levande inom verksamheten.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:






Se till att det upprättas tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar och avrop, i
enlighet med lagen om offentlig upphandling och internt beslutade riktlinjer
Tydliggöra vilka ramavtal som är gällande och därmed ska avropas ifrån
Att nya regelrätta upphandlingar genomförs i de fall där avtal har förlängts automatiskt
under en längre tid
Besluta om riktlinjer för direktupphandling
Säkerställa att det inom nämndens verksamhet är tydligt när jäv ska anmälas samt vem
tjänstepersoner ska kontakta vid misstanke om mutor och oegentligheter
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Malmö stads policy för inköp, beslutad av kommunfullmäktige 2018, gör gällande att ansvaret
för inköpsverksamheten i Malmö stad ligger hos varje nämnd. Nämnderna utgör således egna
upphandlande myndigheter. Ansvaret vilar på respektive nämnd för att inköp och upphandling
sker enligt gällande regelverk och att kommunövergripande avtal nyttjas. Malmö stads
inköpspolicy avser att säkerställa att inköp sker i enlighet med stadens inriktningsmål som bl.a.
klargör att samtliga inköp ska vara konkurrensutsatta på det sätt som gällande regelverk
föreskriver. Upphandlingar ska vidare ske så att marknadens mångfald tas tillvara på ett
optimalt sätt utifrån aktuella förutsättningar vid varje upphandlingstillfälle.
En viktig del i att upprätthålla förtroendet för offentlig verksamhet är att arbeta för att förebygga
oegentligheter. Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger på
respektive nämnd. Nämnderna behöver identifiera risker för oegentligheter och bedriva ett
aktivt förebyggande arbete.
Utifrån de förtroendevalda revisorernas riskanalys har revisorerna beslutat att under 2019
granska upphandlingar och inköp vid servicenämnden och tekniska nämnden.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande
regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll
härav är tillräcklig. Syftet är även att bedöma om nämnderna bedriver ett tillräckligt och
dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen.
Granskningen avser servicenämnden och tekniska nämnden. Granskningen avgränsas till
revisionsåret 2019 och är genomförd under september-december.
Syftet besvaras med hjälp av följande revisionsfrågor:


Följer nämnderna lagen om offentlig upphandling och Malmö stads styrdokument vid
inköp och direktupphandling?
a) Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?
b) Upprättas tillräcklig dokumentation?
c) Säkerställer granskade nämnder att det finns tillräcklig kompetens samt att
ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?
d) Genomförs tillräcklig intern kontroll inom upphandlingsområdet?
o



Genomförs kontroller av avtalstrohet?

Bedrivs det ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka
oegentligheter i inköpsprocessen?
a) Finns riktlinjer och rutiner för hantering av mutor och oegentligheter?
b) Är nämndernas inställning till oegentligheter klart uttalad?
c) Har särskilt riskutsatta verksamheter eller nyckelpersoner identifierats?
d) Vilka kontrollåtgärder har nämnderna infört i syfte att begränsa risken för
oegentligheter?
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e) Är organisationen utformad för att bidra till minskad risk för oegentligheter i
verksamheten?
f)

Finns det något system för anställda inom organisationen att rapportera brister
i efterlevnad?

g) Finns styrande dokument för hur misstanke om oegentligheter ska
kommuniceras?
2.3. Genomförande
Granskningen bygger på resultat från intervjuer, dokumentstudier, stickprov och en
enkätundersökning. Intervjuer har skett med ansvarig för upphandling/inköp på respektive
förvaltning och direktörer för respektive förvaltning. Dokumentationsstudien har omfattat
riktlinjer och interna rutinbeskrivningar för upphandlingsprocessen. Inom ramen för
stickprovsundersökningen har sammantaget 50 stickprov av leverantörer till granskade
nämnder kontrollerats. Stickproven har genom ett riskbaserat urval valts ut från respektive
nämnds leverantörsreskontra. Dokumentation från stickproven har avsett anbudsförfrågan,
konkurrensutsättning, dokumentation av direktupphandling, undertecknat avtal och huruvida
ramavtalen är giltiga. Stickproven har genomförts genom att upphandlingsförfarandet
översiktligt har granskats och eventuella brister i förfarandet har noterats.
En enkätundersökning genomfördes i syfte att kartlägga om de som gör direktupphandlingar
och avrop anser att de har tillräcklig kompetens för uppdraget samt om de får tillräckligt stöd
och möjlighet till löpande fortbildning i den utsträckning som önskas. Enkäten omfattade även
frågor om risker för oegentligheter och korruption samt det förebyggande arbetet för att
upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Enkäten skickades ut till totalt 1346
tjänstepersoner på serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. I urvalet har en
avgränsning gjorts till de yrkesgrupper som är relevanta utifrån granskningens syfte och
område. Avgränsningen utgick från den kategorisering av yrkesgrupper som framgick av
erhållen maillista från förvaltningarna1. I enkäten framgick att de som inte genomför
upphandlingar skulle markera svarsalternativet ej relevant på frågor rörande upphandling och
inköp. I kommande diagram avseende upphandlingar har därför samtliga svaranden som
uppgett ej relevant exkluderats. Svarsfrekvensen uppgick totalt till 67 procent, vilket innebär
901 svar. Serviceförvaltningens hade 69 procents svarsfrekvens och fastighets- och
gatukontorets svarsfrekvens uppgick till 56 procent.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd
augusti 2019 - december 2019.
2.3.1. Avgränsning
Samtliga stickprov som valts ut för stickprovskontrollen har haft av ett värde över 100 000
SEK exkl. moms och under direktupphandlingsgränsen enligt LOU. Vår bedömning av om
nämnderna upprättar tillräcklig dokumentation samt om upphandlingarna och inköpen har

1

Följande yrkesgrupper exkluderades:
Tekniska nämnden: Arkivarie, fastighetsskötare, parkarbetare, praktikant, trädgårdsmästare och
traktorförare
Servicenämnden: Arkivarie, arkivassistent, badvärd, bilförare, bilmekaniker, biltvättare, kock/kokerska,
kontorsvaktmästare, lokalvårdare, maskinförare, metallarbetare, rörläggare, receptionist,
renhållningsarbetare, restaurangbiträde, skötselarbetare, stensättare, snickare och vaktmästare
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genomförts i enlighet med gällande styrdokument samt aktuell lagstiftning grundar sig därför
bara på direktupphandlingar och avrop på ramavtal.
Gällande avtalsuppföljning avser det i denna granskning om nämnderna följer upp att de
anskaffat sig de varor eller tjänster som de avtalat om. Det avser även uppföljning gällande
om avtalen är giltiga eller inte.
2.4. Revisionskriterier
2.4.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap § 6
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även
se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
2.4.2. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig
verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt.
Sedan 1 januari 2017 är det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering av
anbud som den avser att använda. Europeiska kommissionen beslutade under 2015 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2016. Dessa påverkar
direktupphandlingsgränsen som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.
Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader.
Direktupphandlingsgränsen som gäller från och med den 1 januari 2018 enligt LOU är 586 907
kronor. Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna skäl för
direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000
kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för direktupphandling.
2.4.3. Lag (1994:260) om offentlig anställning
Lagen (1994:260) om offentlig anställning fastställer att en arbetstagare inte får ha någon
anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för
arbetstagarens opartiskhet eller som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren skall
ska informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten.
2.4.4. Malmö stads inköpspolicy (KF 2018-04-26 § 107)
Malmö stads policy syftar till att beskriva den organisatoriska gränsdragningen gällande
ansvarsfrågans olika delar för inköpsverksamheten. Vidare syftar policyn till att beskriva hur
Malmö stad genom sina inriktningsmål ska agera i sin inköpsverksamhet. Policyn avser
samtliga nämnder och helägda bolag och gäller för alla inköp och upphandlingar i kommunen.
Enligt policyn ansvarar respektive nämnd för att inköp sker enligt gällande regelverk och att
kommunövergripande avtal används.
I policyn ingår en inköpsstrategi som utgår från åtta inriktningsmål med syftet att vara en
vägledning i inköpsprocessen. Inriktningsmålen utgörs av:
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Holistisk – kommunövergripande perspektiv där samordningsvinster ska tillvaratas
Effektiv – effektiva flöden med tydliga riktlinjer och rutiner
Rättssäker – säkerställa att EU-direktiv, svensk lag och interna riktlinjer och politiska
mål iakttas
Innovativ – ge utrymme för innovativa inköpslösningar
Hållbar – ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande
Konkurrensfrämjande – marknaders mångfald ska tas tillvara
Professionell – hög affärsetik
Ansvarsfull – inköp ska utgå från verkligt behov och stå i proportion till det

Enligt kommunens inköpspolicy är varje nämnd en egen upphandlande myndighet.
2.4.5. Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten (KS 2018-04-04 § 132)
Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten ska varje nämnd besluta om riktlinjer för
direktupphandling. Riktlinjerna ska vara förenliga med LOU och respektive nämnds
attestreglemente. I nämndernas riktlinjer för direktupphandling ska, i enlighet med Malmö
stads riktlinjer för inköpsverksamheten, följande förslagsvis framgå:









När en direktupphandling får genomföras
Att redan existerande och tillämpliga avtal ska användas innan en direktupphandling
genomförs
Vem som har rätt att genomföra direktupphandlingar samt vilka beloppsgränser som
gäller
Hur samordning av direktupphandlingar ska ske
När skriftliga avtal ska upprättas
Hur direktupphandlingar ska dokumenteras
Vad som gäller avseende sekretess
Vilken dokumentation som ska diarieföras/arkiveras

Vidare framgår i Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten att köp över 100 000 SEK ska
dokumenteras och att dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som
fattats under samtliga skeenden i respektive upphandling.
2.4.6. Riktlinjer i syfte att motverka korruptivt beteende i Malmö kommun och
kommunala organ (KS 2010-01-13)
I kommunens riktlinjer för att motverka korruptivt beteende i kommun och kommunala bolag
görs hänvisning till att dokumentet ”Om mutor och jäv – en vägledning för offentliganställda”,
som upprättats av Finansdepartementet och SKR2. I riktlinjen överlämnas SKR:s och
Finansdepartementets dokument som generella riktlinjer för kommunens verksamheter.
Verksamheterna uppmanas därtill att utforma den interna kontrollen så att risker för
överträdelse av riktlinjerna minimeras.
2.4.7. Reglemente för intern kontroll (KF 2016-12-20 § 303)
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att det finns ett systematiskt arbetssätt som
säkerställer en god kontroll. Nämnden ska även årligen besluta om intern kontrollplan
innehållande en beskrivning av prioriterade åtgärder utifrån dokumenterade riskanalyser.
Arbetet med den interna kontrollen ska följas upp årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.
2

SKR: Sveriges Kommuner och Regioner
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Förvaltningsdirektörer ansvarar enligt reglementet för att löpande rapportera till nämnden hur
den interna kontrollen fungerar.
2.5. Översikt inköpsvolymer

För perioden 1 januari 2019 till 31 augusti 2019 köpte servicenämnden totalt in varor och
tjänster från extern part för 1 313 602 291 SEK exkl. moms. Tekniska nämnden köpte,
för samma period, totalt in varor och tjänster från extern part för 712 110 914 SEK exkl.
moms. I nedanstående tabell presenteras inköp uppdelade på olika avdelningar för
respektive nämnd.

Servicenämndens inköp per avdelning
januari – augusti 2019

SEK

Skolrestauranger

72 280 000

Kommunteknik

142 037 265

Kommuntjänster

42 013 690

Stadsfastigheter

1 052 919 904,82

Ledning

4 351 430

% av nämndens totala inköp
5,5 %
10,8 %
3,2 %
80,2%
0,3 %

Tabell 1. Servicenämndens inköpsvolym
Tekniska nämndens inköp per avdelning
januari – augusti 2019
Förvaltningsledningen

SEK
169 692

Offentlig miljö

244 487 103

Fastighetsavdelningen

125 348 345

Stadsutvecklingsavdelningen

110 541 194

Inriktningsavdelningen

7 014 551

Struktur och stöd

3 941 003

Övergripande

220 609 026

% av nämndens totala inköp
0,02 %
34,3 %
17,6 %
15,5 %
1%
0,06 %
31 %

Tabell 2. Tekniska nämndens inköpsvolym
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3. Granskningsresultat
3.1. Ansvarsfördelning

Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?

3.1.1. Bedömning
Gemensamt för båda nämnder
Vi bedömer att det föreligger vissa svårigheter för medarbetare inom de båda nämnderna att
få en överblick och finna gällande ramavtal. Tydlig information om ramavtal är avgörande för
en hög ramavtalstrohet. Granskningen visar att det finns svårigheter i att se vilka ramavtal som
är gällande, utifrån svar vid intervju och enkätsvar. Detta medför dels en risk i att inköp görs
via nya upphandlingar istället för avrop av befintliga ramavtal samt att inköpsprocessen blir
tidskrävande om medarbetare behöver ägna tid åt att leta efter avtal.
Servicenämnden
Vi bedömer att servicenämnden har en tydlig organisation för sin inköpsverksamhet.
Nämndens inköpsnätverk samt den nystartade direktupphandlingssupporten skapar
förutsättningar för stöttning i upphandlingsprocesser. Styrdokumenten är kända inom
verksamheterna och information finns att tillgå på intranätet. Däremot är det vår bedömning
att det krävs en del handpåläggning för att medarbetare ska få tillgång till förvaltningsspecifika
avtal. Vi ser det som positivt att avdelningarna inom förvaltningen planerar att se över en mer
samlad struktur framöver.
Tekniska nämnden
Vi bedömer att tekniska nämnden har en tydlig organisation för sin inköpsverksamhet.
Upphandlingsenheten skapar förutsättningar för stöttning i upphandlingsprocesser.
Styrdokumenten är överlag kända inom verksamheterna och information finns att tillgå på
intranätet men däremot bedömer vi att det är en brist att tekniska nämnden inte har beslutat
om de riktlinjer för direktupphandling som upprättats av fastighets- och gatukontoret. Enligt
Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten ska nämnderna besluta om riktlinjer för
direktupphandling.
3.1.2. Iakttagelser
3.1.2.1 Styrdokument
Som framgår i avsnitt 2.4.5 ska varje nämnd besluta om riktlinjer för direktupphandling.
Upphandlingsenheten har tagit fram ett stödmaterial som nämnderna kan använda vid
upprättandet av riktlinjer för direktupphandling. I stödmaterialet ges förslag på vad riktlinjerna
bör innehålla men respektive nämnd avgör hur direktupphandlingar ska regleras och
genomföras. Stödmaterialet tillhandahålls på kommunens interna nätverk Komin. I
upphandlingsenhetens stödmaterial beskrivs att en direktupphandling kan genomföras på olika
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sätt, beroende på om värdet är lågt eller högt, men det preciseras inte vad lågt och högt värde
innebär. Följande sex moment beskrivs:




Undersök behovet
Marknadsundersökning
Bestäm vad som fäller avgörandet
Anbudsutvärderingen ska ske utifrån pris eller bästa förhållande mellan pris och
kvalitet. Om utvärderingen sker genom bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska
detta anges redan i anbudsförfrågan.
 Förfrågan
En offertförfrågan bör skickas till fler än ett företag, där minst tre olika företag är en
rekommendation.
 Teckna avtal
När direktupphandlingen är av ett högre värde ska ett skriftligt avtal ingås mellan
parterna. Skriftligt avtal ska även ingås när direktupphandlingen är av mer komplicerad
art eller om leveranserna från leverantören ska ske över tid.
 Dokumentera
Inköpet ska dokumenteras i mallen för dokumentation av direktupphandling när
upphandlingen är genomförd.
Information om vad som ska anges i dokumentationsmallen återges i bilaga 2.
Malmö stads förvaltningsövergripande ramavtal finns tillgängliga i en gemensam
avtalskatalog. Därutöver har respektive förvaltningen egna ramavtal, för vilka det varierar
mellan förvaltningarna hur lättillgängliga de är, se mer under avsnitt för respektive nämnd
nedan.
I genomförd enkätundersökning framgår att majoriteten instämmer till viss del att det är lätt att
hitta information om gällande ramavtal3.
Jag upplever att det är lätt att hitta information om
förvaltningens/kommunens gällande ramavtal.
60%
50%

Instämmer helt

40%

Instämmer till stor del

30%

Instämmer till viss del

20%

Instämmer inte alls

10%

Vet ej

0%
Fastighets- och gatukontoret

Serviceförvaltningen

Servicenämnden
I enkätundersökningen fick samtliga svaranden uppge i vilken utsträckning som de kände till
ett antal styrdokument.

3

I enkäten framgick att de som inte genomför upphandlingar skulle markera svarsalternativet ej
relevant på frågor rörande upphandling och inköp. I kommande diagram avseende upphandlingar har
därför samtliga svaranden som uppgett ej relevant exkluderats.
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Servicenämnden

I mycket
hög grad

I hög
grad

I låg
grad

I mycket
låg grad

Malmö Stads riktlinjer för
att motverka korruptivt
beteende i Malmö
8%
29 %
19 %
7%
kommun och kommunala
organ
Om mutor och jäv:
vägledning för anställda
17 %
35 %
15 %
6%
inom kommuner,
landsting och regioner
Malmö stads
9%
28 %
19 %
7%
inköpspolicy
Malmö stads riktlinjer för
7%
26 %
22 %
8%
inköpsprocessen
Malmö stads
inköpsstrategi med
3%
17 %
26 %
9%
inriktningsmål
Guide till riktlinjer för
8%
23 %
21 %
9%
direktupphandling
Tabell 3. Enkätsvar om kännedom av styrdokument för serviceförvaltningen

Känner
inte till

Ej
relevant

20 %

17 %

12 %

15 %

17 %

20 %

18 %
25 %
18 %

19 %

20 %
21 %

Riktlinje för direktupphandling beslutades av servicenämnden den 18 juni 2019. I riktlinjen
framgår inget som inte redan är angivet i serviceförvaltningens rutin för inköp.
Serviceförvaltningens rutin för inköp och upphandling beslutades av servicedirektören den 30
juni 2016. Rutinen reviderades den 15 augusti 20194.
Genomförande av upphandling ska, enligt rutinen, göras om det inte redan finns något avtal
för den aktuella varan eller tjänsten. Direktupphandling ska användas när inköpet förväntas
understiga beloppsgränsen för direktupphandlingar (586 907 SEK). Den som har
budgetansvar beslutar om direktupphandling ska genomföras, med hänvisning till
delegationsordningen. Rutinen innehåller även en checklista för direktupphandling där följande
moment beskrivs:







Marknadsundersökning
Pris och andra relevanta uppgifter om varan eller tjänsten ska inhämtas från minst tre
företag, genom exempelvis hemsida eller e-post
För de direktupphandlingarna med ett värde över 100 000 ska skriftlig offert/anbud
inhämtas från minst tre leverantörer
Frågor och svar ska hanteras genom mailkorrespondens
Skriftliga avtal ska ingås för alla upphandlingar med ett värde över 100 000 och/eller
om leveranser sker över tid5
Köp i butik ska godkännas av budgetansvarig chef och endast ske i undantagsfall

Följande ska dokumenteras och diarieföras:

4

Bedömningen av stickproven i avsnitt 3.4 har utgått från serviceförvaltningens rutin för inköp innan
revideringen den 1:e augusti 2019. Det har därefter gjorts en helhetsbedömning utifrån den senast
reviderade versionen när granskningen avslutades.
5 I förvaltningens tidigare Rutin för inköp (2016-08-30) fanns inget krav på att skriftligt avtal ska
upprättas vid direktupphandling.
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Mailkorrespondens och brevkorrespondens med leverantörer
Offertförfrågan
Antagen offert
Avtal och slutlig beställning
Dokumentation av direktupphandling (genom att använda dokumentationsmallen)

I rutinen beskrivs även vad som gäller för samordning av upphandlingar inom förvaltningen,
avtalsuppföljning och sekretess. För avtalsuppföljning anges att detta ska göras löpande under
avtalstiden genom exempelvis kontroll av att rätt varor eller tjänster köpts in i förhållande till
vad som omfattas i avtalet. Kontroll kan även gälla att granska om priserna i fakturorna från
leverantören överensstämmer med avtalat pris. Vidare ingår även att säkra dokumentation och
motivering till eventuella avsteg från avtal, exempelvis rangordning i ramavtal. Det är
avdelningschefens ansvar att tillse att det finns ett strukturerat arbete gällande
avtalsuppföljning.
Vid intervju framkom att det inom serviceförvaltningen inte finns ett enkelt sätt att söka efter
förvaltningsspecifika avtal. För att ta reda på vilka avtal som finns på en annan avdelning inom
förvaltningen får medarbetaren vända sig till en inköpssamordnare (person i inköpsnätverket).
Kommunteknik har lagt alla sina avtal i Stratsys, för att underlätta för medarbetare på
avdelningen att hitta avtalen. Vid intervju framkom att de andra avledningarna på sikt kommer
att se över om de också kan samla sina avtal på samma sätt som avledningen kommunteknik
gjort.
Tekniska nämnden
I enkätundersökningen fick samtliga svaranden uppge i vilken utsträckning som de kände till
ett antal styrdokument.
Tekniska nämnden

I mycket
hög grad

I hög
grad

I låg
grad

I mycket
låg grad

Känner
inte till

Malmö Stads riktlinjer för
att motverka korruptivt
beteende i Malmö
8%
27 %
27 %
14%
14 %
kommun och kommunala
organ
Om mutor och jäv:
vägledning för anställda
15 %
46 %
18 %
7%
6%
inom kommuner,
landsting och regioner
Malmö stads
5%
26 %
33 %
13 %
10 %
inköpspolicy
Malmö stads riktlinjer för
3%
25 %
31 %
15 %
12 %
inköpsprocessen
Malmö stads
inköpsstrategi med
3%
12 %
35 %
15 %
21 %
inriktningsmål
Guide till riktlinjer för
9%
33 %
25 %
10 %
10 %
direktupphandling
Tabell 4. Enkätsvar om kännedom av styrdokument för fastighets- och gatukontoret

Ej
relevant

10 %

8%

13 %
14 %

14 %
13 %

Fastighets- och gatukontoret har en rutin för direktupphandling. Rutinen innehåller bland annat
en beskrivning av när direktupphandlingar får användas samt en checklista som ska följas vid
direktupphandlingar. Rutinen om direktupphandling är inte beslutad av nämnden. Av
förvaltningens rutin för direktupphandling framgår att beräkning av värdet av avtalet ska
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genomföras innan upphandling (beräkning av kontraktsvärdet). Vidare framgår att
direktupphandlingsmodulen ska användas och att upphandlingen ska konkurrensutsättas.
Utvärdering ska ske av inkomna offerter, motivering av beslut ska ske när leverantör utsetts.
Därefter ska avtal tecknas skriftligen. Uppdraget får inte, enligt rutinen, påbörjas förrän avtalet
är undertecknat av båda parter.
3.1.2.2 Organisation och ansvarsfördelning
I Malmö stad finns en central upphandlingsenhet, placerad under kommunstyrelsen. Den
centrala upphandlingsenheten ansvarar för de upphandlingar där fler än två förvaltningar är
involverade. Enheten har det övergripande ansvaret att vägleda i all upphandlingsverksamhet
i Malmö stad och dess bolag. Enheten ansvarar för genomförandet av kommunövergripande
ramavtal, men arbetar även med verksamhetsspecifika upphandlingsärenden.
Servicenämnden
Serviceförvaltningens organisation ser ut enligt följande:

Bild 1. Serviceförvaltningens organisation

Upphandlingar och inköp inom nämnden är organiserat genom ett inköpsnätverk. Nätverket
träffas månadsvis och syftar till att samordna nämndens upphandlingar samt stämma av att
det inte görs liknande direktupphandlingar på de olika avdelningarna. Nätverket består av
följande personer:








En förvaltningsjurist
En av enhetscheferna på ekonomiavdelningen
En upphandlare, anställd av upphandlingsenheten men hjälper stadsfastigheter med
deras upphandlingar
Enhetschef samt en medarbetare på stadsfastigheters byggprojektenhet
En medarbetare från avdelningen skolrestauranger
En medarbetare från kommuntjänster som arbetar som inköpssamordnare
En medarbetare från kommunteknik

Budgetansvar och delegationsordning reglerar vem som får genomföra inköp och
upphandlingar. Se avsnitt 3.1.2.3. för en närmare beskrivning av servicenämnden och tekniska
nämndens delegationsordning.
Direktupphandlingssupport
Det pågår ett arbete med att bygga upp en upphandlingssupport inom servicenämnden. Vid
intervju uttrycks att supporten inte har kommit igång full ut men att den beräknas vara
färdigställd under 2020. Upphandlingssupporten har i uppdrag att stötta medarbetare vid
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direktupphandlingar. Det kan bland annat röra sig om hur utvärderingar av anbud ska hanteras
eller om medarbetare har fastnat i något moment i sin direktupphandling.
Direktupphandlingssupporten ska även kunna genomföra hela direktupphandlingen, om
medarbetaren efterfrågar det. Supporten är framtagen i samarbete med den centrala
upphandlingsenheten. Behovet av direktupphandlingssupport uppges vara stort i kommunen.
Tekniska nämnden
De två förvaltningarna fastighetskontoret och gatukontoret slogs ihop den 1 juli 2018.
Fastighets- och gatukontoret har fem avdelningar, se nedan för förenklad bild av förvaltningens
organisation.

Bild 2. Fastighets- och gatukontorets organisation

Förvaltningen har en upphandlings- och entreprenadenhet, som ligger under avdelningen för
struktur och stöd. På upphandlings- och entreprenadenheten arbetar ca 20 personer. Vid
intervju framkom att alla anställda på enheten teoretiskt sätt kan göra alla moment kopplat till
upphandlingar och inköp, bland annat avtalsuppföljning.
Upphandlings- och entreprenadenheten har, enligt uppgift, köpt en direktupphandlingsmodul
där flertalet direktupphandlingar genomförs. Samtliga anställda på förvaltningen har möjlighet
att genomföra direktupphandlingar genom modulen. Den statistik som upphandlings- och
entreprenadenheten kan hämta ut från modulen kan visa vilken typ av produkter som
medarbetare oftast handlar, och kan ge upphandlings- och entreprenadenhet indikationer på
var det kan vara aktuellt att upphandla ett ramavtal. Enligt uppgift är det upphandlingsenheten
som ger tillgång till modulen och instruerar hur den ska hanteras. Enligt intervju säkerställer
direktupphandlingsmodulen att det upprättas tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar.
Enklare dokumentationsmall ska fyllas i vid inköp under 50 000 SEK exkl. moms. Om
medarbetare inte genomför sina upphandlingar via direktupphandlingsmodulen har
upphandlings- och entreprenadenheten däremot ingen kontroll över vilka direktupphandlingar
som genomförs samt om de genomförs på ett korrekt sätt.
Enligt uppgift har upphandlings- och entreprenadenheten vid granskningstillfället anställt en
upphandlingssamordnare. Samordnaren ska ha till uppgift att bistå de medarbetare som
genomför direktupphandlingar.
3.1.2.3 Delegationsordningar
I nedanstående avsnitt presenteras de områden som rör upphandling och inköp i respektive
nämnds delegationsordning. Vidare framgår det vilken funktion som har rätt att teckna avtal
efter genomförd upphandling.
Servicenämnden
I servicenämndens delegationsordning anges följande:
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Ärenden
Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvakta
Beslut om upphandling,
tilldelningsbeslut och
tecknande av avtal

Beslut om tecknade av
leasingavtal om lös egendom
till ett inköpsvärde av upp till 15
miljoner kronor
Beslut om sanktion gentemot
entreprenör vid överträdelse av
de bestämmelserna om
regleras i avtal

Delegat
Ordförande, vice ordförande,
andre vice ordförande

Kommentar

Budgetansvarig

Förutsatt att upphandlingen
ryms inom beslutad budget och
att den inte är av principiell
karaktär.
Upp till 500 000 kronor är
verkställighet. Även
upphandling inom ramen för
beslutade investeringar eller
objektsgodkännande räknas
som verkställighet.
Upp till 200 000 kronor per år
och avtal är verkställighet

Direktör

Direktör

Tekniska nämnden
Vid fastighets- och gatudelegation samt vid trafikdelegation står angivet i delegationsordningen
att direktörens ställföreträdare beslutar vid direktörens förfall (jmf. förhinder).
Ärenden
Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvakta
Avtalstecknande som följer av fattade
nämndsbeslut, där inte annat följer av
delegationsordningen

Delegat
Ordförande

Kommentar

Direktör

Teckna avtal om och inom projekt med
finansiärer, projektpartners, statliga och
regionala myndigheter med – egen
finansiering eller annat åtagande upp till
högst femton prisbasbelopp per år under
högst fyra år
Teckna avtal om och inom projekt i med
finansiärer, projektpartners, statliga och
regionala myndigheter med - egen
finansiering eller annat åtagande upp till
högst tio prisbasbelopp per år under högst
fyra år
Teckna avtal om och inom projekt med
finansiärer, projektpartners, statliga och
regionala myndigheter med – egen
finansiering eller annat åtagande upp till
högst fem prisbasbelopp per år under högst
fyra år
Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom
ramen för ett upphandlingsärende inkl.

Direktör

Rätten att underteckna ett
avtal/kontrakt inom löpande
förvaltning faller under
verkställighet
Avtal över beloppsgränsen
tecknas av nämnden

Avdelningschef

Enhetschef

Arbetsutskottet
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avbrytande av upphandlingen, vid
upphandlingar av principiell karaktär
Fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal och
andra beslut inom ramen för ett
upphandlingsärende inkl. avbrytande av
upphandlingen, i andra fall än vid
upphandlingar av principiell karaktär

Avropa från ramavtal vid förnyad konkurrens

Direktör

Direktör

Att besluta om upphandling
som understiger gränsvärdet
för direktupphandling samt ingå
avtal därom är verkställighet.
Beslutsfattaren är skyldig att
kontrollera att konsekvensen
av beslutet rymd inom budget
innan beslut fattas. Alla beslut
kräver skriftligt underlag
Att avropa från ramavtal
rangordning utgör
verkställighet. Alla avrop kräver
skriftligt underlag.

3.2. Kompetens och stödinsatser
Säkerställer granskade nämnder att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga
erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?

3.2.1. Bedömning
Tekniska nämnden
Inköps- och upphandlingsfrågor ingår i nämndens introduktionsprogram men det finns
fortfarande, enligt vad som framkommer av svaren i enkätundersökningen, en efterfrågan på
mer utbildning och en önskan att inneha högre kompetens än vad som idag tillhandahålls av
nämnden. Det är av vikt att det genomförs en behovsanalys för att på sätt identifiera vilka
kompetensbrister som behöver hanteras.
Servicenämnden
Vi bedömer att det är allvarligt att flera fritextsvar i genomförd enkätundersökning inom
serviceförvaltningen uttrycker att det finns en osäkerhet om vilka beloppsgränser som de har
att förhålla sig till. Det är därmed av vikt att det tydligt kommuniceras vilka beloppsgränser som
gäller för inköp samt att det kartläggs vilka områden där det behövs utbildningsinsatser.
Särskilt mot bakgrund av att enkäten visar att många medarbetare inte känner att de har
tillräcklig utbildning för att genomföra upphandlingar. Vi ser positivt på att samtliga nyanställda
chefer ges utbildning i inköp och LOU.
3.2.2. Iakttagelser
Utbildning i direktupphandling ingår som en del i introduktionsutbildningen för samtliga
anställda i Malmö stad. Chefer har tillgång till ett antal utbildningsmoduler där upphandling
utgör en av dessa.
Nyanställda inom servicenämnden ges behörighet i ekonomisystemet först när utbildningar
inom inköp och attestering har genomförts. Respektive chef ansvarar för att erbjuda tillräcklig
kompetensutveckling. Samtliga byggprojektledare inom stadsfastigheter (servicenämnden)
arbetar efter en utbildningsplan för åren 2016-2021 där upphandling utgör en av flera
utbildningar som ska genomföras årligen. Byggprojektledarna utgör tillsammans en grupp som
samverkar i upphandlingsfrågor och bevakar lagändringar.
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Nyanställda inom fastighets- och gatukontoret blir, enligt uppgift, informerade om
styrdokumentet Rutin för direktupphandling vid introduktionsutbildningen. Samtliga
nyanställda chefer inom serviceförvaltningen får utbildning i inköp, LOU och intern kontroll.
I enkätens fritextsvar framgår att det framförallt inom serviceförvaltningen finns en osäkerhet i
hur stora belopp som tjänstepersoner har rätt att göra inköp för. Några av fritextsvaren löd:
”Tror inte att det finns någon gräns”, ”Vet inte om jag har någon begränsning”, ”Jag har inget
tak” och ”Rådfrågar om det rör sig om högre belopp”. I genomförd enkätundersökning framgår
att flest svaranden har svarat instämmer inte alls på påståendet om huruvida de har den
kompetens som krävs för att genomföra upphandlingar över 586 907 kronor6. För fastighetsoch gatukontoret är det reglerat vem som får genomföra upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen, varvid de menar att de som inte genomför upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen inte heller behöver ha den kompetensen.
Jag upplever att jag har den kompetens som krävs för att
genomföra upphandlingar (över 586 907 SEK)
60%
Instämmer helt
40%

Instämmer till stor del
Instämmer till viss del

20%

Instämmer inte alls
0%

Vet ej
Fastighets- och gatukontoret

Serviceförvaltningen

En större andel av de svarande upplever däremot att de har tillräcklig kompetens för att
genomföra upphandlingar med ett värde på 0 – 586 907 kronor7.
Jag upplever att jag har den kompetens som krävs för
att genomföra inköp och direktupphandlingar (0-586 907
SEK)
60%
50%

Instämmer helt

40%

Instämmer till stor del

30%
20%

Instämmer till viss del

10%

Instämmer inte alls

0%
Fastighets- och
gatukontoret

6
7

Serviceförvaltningen

Vet ej

308 av 788 svaranden uppgav ej relevant, (85 stycken på FGK och 223 på serviceförvaltningen)
247 av 788 svaranden uppgav ej relevant, (63 stycken på FGK och 184 på serviceförvaltningen).
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Nedan presenteras enkätresultatet avseende möjligheter till kompetensutveckling samt när
den senaste utbildningsinsatsen genomfördes8.
Den senaste utbildningen gällande
Jag upplever att jag ges goda
inköp, direktupphandling och/eller
möjligheter till kompetensutveckling och
upphandling jag gick på var:
fortbildning gällande inköp,
60%
60%
direktupphandling och/eller
upphandling.
50%

50%

30%
Instämmer till
stor del

20%

Instämmer till viss
del

10%

Serviceförvaltni
ngen

Fastighets- och
gatukontoret

0%

Instämmer inte
alls

40%

Denna veckan

30%

En månad sedan
Ett halvår sedan

20%

Ett år sedan

10%

Över ett år sedan
Vet ej

0%

Vet ej

Serviceförval
tningen

Instämmer helt

Fastighetsoch
gatukontoret

40%

Majoriteten av de svarande som genomför upphandlingar har uppgett att de instämmer till viss
del eller inte alls på påståendet att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och
fortbildning. Att 33 procent av de svaranden från serviceförvaltningen och 49 procent av de
svarande i fastighets- och gatukontoret uppger att de inte vet när den senaste utbildningen
genomfördes indikerar att det var länge sedan de genomförde en utbildning inom upphandling.
Resultatet för påståendet om möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte ser ut enligt
följande9:

60%

Vi har goda möjligheter till samverkan och
kunskapsutbyte gällande inköp, direktupphandling eller
upphandling.

50%
40%

Instämmer helt

30%

Instämmer till stor del

20%

Instämmer till viss del

10%

Instämmer inte alls

0%
Fastighets- och
gatukontoret

Serviceförvaltningen

Vet ej

8

238 av 788 svaranden uppgav ej relevant på frågan angående kompetensutveckling, (59 stycken på
FGK och 179 på serviceförvaltningen) och 129 av 788 svarade ej relevant på frågan angående den
senaste utbildnignsinsatsen, (53 FGK och 76 på serviceförvaltningen)
9 200 av 788 svaranden uppgav ej relevant, (50 stycken på FGK och 150 på serviceförvaltningen)
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3.3. Uppföljning och kontroll

Genomförs tillräcklig intern kontroll inom upphandlingsområdet?
Genomförs kontroller av avtalstrohet?

3.3.1. Bedömning
Servicenämnden
Det är positivt att avtalsuppföljning genomförs för ramavtal avseende om levererade
varor/tjänster följer avtal. Vi bedömer däremot att upprättande av dokumentation i samband
med avtalsuppföljningen hade stärkt kvaliteten och transparensen i uppföljningen. Genom att
dokumentera uppföljningen kan nämnden också säkerställa att inga ramavtal missas i
uppföljningen. Vi bedömer att dokumenteringen av avtalsuppföljningar kan förbättras.
Vidare är det positivt att servicenämnden har uppdaterat sin rutin för inköp och upphandling
samt att nämnden påbörjat arbetet att strukturerat följa upp procentfördelning inom ramavtal.
Vi bedömer att det inom servicenämnden finns skilda uppfattningar om i vilken omfattning
förvaltningens avtal är sökbara. Vi grundar vår bedömning på att det framgår i uppföljningen
av den interna kontrollen att servicenämndens avdelningar gjort samtliga avtal sökbara via
diariet, däremot framgår det av intervjuer att det inom förvaltningen inte finns ett enkelt sätt att
söka fram vilka ramavtal som förvaltningen ska avropa från. Vidare visar även genomförd
enkätundersökning att majoriteten av de svarande i servicenämnden uppger att de instämmer
till viss del i att det är enkelt att hitta ramavtal. Det uppges vid intervju att medarbetare behöver
vända sig till en inköpssamordnare för att ta reda på vilka avtal som finns på en annan
avdelning inom förvaltningen. Detta är inte i enlighet med vad som framgår av uppföljningen
av den interna kontrollen.
Tekniska nämnden
Det är vår bedömning att tekniska nämnden inte har en i alla hänseenden tillräcklig
avtalsuppföljning. Vi grundar detta på att förvaltningen själv uppger att de inte hinner med att
genomföra avtalsuppföljning i tillräcklig utsträckning. Det är dock positivt att nämnden för att
åtgärda detta, planerar att utöka med en tjänst för avtalsuppföljning.
Vidare bedömer vi att det är viktigt att arbeta systematiskt med uppföljning för att säkerställa
en god ekonomisk hushållning, goda relationer med leverantörer och att leveranser sker enligt
avtal.
Det är vår bedömning att det är en brist att tekniska nämnden inte har genomfört och
återrapporterat den kommungemensamma kontrollpunkten ”Bristande avtalshantering”. Det är
av vikt att intern kontroll genomförs i enlighet med plan.
3.3.2. Iakttagelser
Malmö stad har kommungemensamma kontrollpunkter i sin interna kontrollplan för 2019. En
av de kommungemensamma kontrollpunkterna berör upphandlingar och inköp; Bristande
avtalshantering. Risken avser om Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter
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mot gällande rätt på grund av okunskap och bristande styrning. Detta kan enligt den interna
kontrollplanen leda till ekonomiska konsekvenser både avseende dåliga villkor och
upphandlingsavgift/skadestånd men kan också innebära förtroendeskada. Granskningen ska
genomföras av respektive nämnd och återrapporteras i september 2019. Servicenämnden har
i november genomfört granskningen kopplat till den kommungemensamma kontrollpunkten,
se nedan avsnitt. Tekniska nämnden har vid tidpunkten för intervjuer (november) och
granskning inte genomfört den interna kontrollpunkten.
Servicenämnden
Servicenämnden har i sin interna kontrollplan för 2019 två risker kopplade till upphandlingar
och inköp. Den ena risken är leverantörer på ”svarta listan” och den andra är uppföljning av
procentfördelning vid avrop från ramavtal. För risken leverantörer på ”svarta listan” beskrivs
risken vara att olämpliga leverantörer används på grund av att nya leverantörer inte
kontrolleras mot spärrlista. Enligt interkontrollplanen kan detta leda till att avtal sluts och köp
genomförs med leverantörer som har en anmärkning10. Ansvarig för risken är ekonomichefen.
Åtgärden kopplad till risken är att upprätta en rutin kring kontroll av nya leverantörer.
Återrapportering av åtgärden skedde i slutet av tertial 2. Enligt uppföljningen har nämndens
rutin för inköp och upphandling uppdaterats, där det framgår att det är viktigt att stämma av
mot svensk handels varningslista för bluffakturor innan inköp görs. Den uppdaterade rutinen
har, enligt uppgift, diskuterats i inköpsnätverket. Representanterna i nätverket har därefter fått
i uppgift att kommunicera rutinen till sin respektive avdelning. Därutöver har rutinen
kommunicerats på förvaltningens ledningsgruppsmöte samt via Komin.
Risken kopplad till uppföljning av procentfördelning vid avrop på ramavtal innebär, enligt
internkontrollplanen, att avtalsbrott kan ske på grund av bristande kommunikation avseende
redan genomförda avrop från ramavtal. Avtalsbrott av sådan art kan leda till
skadeståndsanspråk och förtroendeskada. Avdelningen som berörs av kontrollen är
stadsfastigheter och ansvarig är avdelningschefen för stadsfastigheter. Åtgärden är enligt
internkontrollplanen att ta fram och implementera nya rutiner avseende återkoppling till
medarbetare gällande fördelning av de ramavtalsavrop som ska fördelas enligt en i förväg
bestämd procentsats. Återrapportering av åtgärden skedde i slutet av tertial 1. Av
uppföljningen framgår att en ny metod har tagits fram som avser att följa upp fördelningen
mellan de leverantörer med en i förväg överenskommen procentfördelning. Detta har, enligt
uppgift, gjorts i samarbete med ekonomienheten. Resultatet har bland annat blivit en excelmall, vilken genererar diagram och visar överenskommen fördelning respektive verklig
fördelning. Projektenheten ansvarar i samarbete med stadsfastigheters ekonomienhet för att
uppdatera mallarna månadsvis. Enligt uppföljningen är ytterligare genomförda åtgärder att det
två gånger om året kommer hållas en genomgång i chefsforum avseende den aktuella
procentfördelningen mellan leverantörerna i avtalen. Vid stadsfastigheters chefsforum deltar
avdelningschefen, enhetschefer och sektionschefer. Om det sker obalans i fördelningen ska
sektionscheferna informera sina medarbetare om det, för att uppmana om att balansera ut den
ojämna fördelningen. Det finns inga uppgifter om faktiskt fördelning av ramavtalsavrop mellan
leverantörer.
Uppföljning av den kommungemensamma kontrollpunkten avtalshantering har enligt uppgift
återrapporterats i slutet av tertial 2. Av resultatet i uppföljningen framgår att samtliga
avdelningar har gjort sina avtal tillgängliga för alla och sökbara via diariet. Vidare framgår det
av uppföljningen att fakturor granskas av personal med kännedom om avtal.

10

Det framkommer inte i nämndens interna kontrollplan vad anmärkningen avser.
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Inom avdelningen kommunteknik följs avtalstroheten upp på ledningsnivå tre gånger per år
genom stickprovskontroll. Enligt intervju arbetar en controller på avdelningen med
stickprovskontrollerna, i dialog med kommuntekniks ledningsgrupp.
Avtalsuppföljning servicenämnden
Vid intervju framkom att funktionerna inom inköpsnätverket kontinuerligt ser över sina ramavtal
och följer upp om avtalsparten levererat den vara eller tjänst som förvaltningen och
leverantören avtalat om. Det sker ingen systematisk dokumentering av uppföljningen.
Tekniska nämnden
I tekniska nämndens interna kontrollplan för 2019 finns en risk kopplad till oegentligheter;
”mutor och jäv”. Risken avser att tjänsteperson eller förtroendevald tar emot mutor eller fattar
beslut som trots att jäv föreligger, vilket kan leda till otillbörlig fördel för enskild eller
näringsidkare. Åtgärden för risken är översyn av instruktioner och utbildning. Vid behov ska
instruktion för mutor, jäv och andra intressekonflikter revideras. I samband med
kontrollpunkten ”mutor och jäv” hölls, enligt uppgift, våren 2019 en utbildning om
oegentligheter för alla anställda och förtroendevalda. Återrapportering till nämnden ska ske i
januari 2020. Den kommungemensamma kontrollpunkten avtalshantering har inte genomförts
än.
Avtalsuppföljning tekniska nämnden
Enligt uppgift genomför förvaltningens upphandlingsenhet avtalsuppföljning på ramavtal samt
direktupphandlingsmodulen. Verksamheterna själva ansvarar för avtalsuppföljning gällande
direktupphandlingar. Vid intervju framkom att enheten vill utveckla och förbättra sin
avtalsuppföljning genom att genomföra avtalsuppföljningen oftare. De anser sig behöva en
resurs som jobbar systematiskt med avtalstrohet och identifiering av felkällor. Upphandlingsoch entreprenadenheten planerar därför att anställa en person på enheten som kan arbeta
riktat mot avtalsuppföljning.
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3.4. Resultat i stickprovskontrollen
Följer nämnderna lagen om offentlig upphandling och Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling?
Upprättas tillräcklig dokumentation?

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts av 25 upphandlingar per granskad nämnd. Samtliga stickprov som har
valts ut har haft ett värde mellan 100 000 SEK och 586 907 SEK exklusive moms. För de stickprov som varit direktupphandlingar har det
kontrollerats om inköpen/upphandlingar har genomförts i enlighet med gällande styrdokument. För de stickprov som handlat om avrop på
ramavtal har vi granskat om det finns anbudsförfrågan för avropet (om aktuellt i enlighet med respektive ramavtal), samt om det finns ett
undertecknat avtal eller likvärdigt för avropet (i enlighet med respektive ramavtal), därav är frågorna gällande konkurrensutsättning och
huruvida dokumentationsmall använts markerade med ET (ej tillämpbar) för de stickprov som är avrop.
I efterföljande tabeller framgår en redovisning av om dokumentation och följsamhet mot regelverk och styrande dokument, enligt vår
bedömning, är tillräcklig för de granskade stickproven.

Tillräcklig
Delvis tillräcklig

Ej tillräcklig

Stickprovet uppvisar tillräcklig dokumentation och följsamhet mot regelverk och
styrande dokument
Stickprovet uppvisar delvis tillräcklig dokumentation och följsamhet mot
regelverk och styrande dokument

Stickprovet uppvisar ej tillräcklig dokumentation och följsamhet mot regelverk
och styrande dokument
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3.4.1. Bedömning
Servicenämnden
Sammantaget bedömer vi att befintlig dokumentation i stickproven för servicenämnden är otillräcklig. Det faktum att det helt eller delvis
inte kan uppvisas komplett dokumentation för majoriteten av stickproven tyder på bristande regelefterlevnad i förhållande till relevant
lagstiftning och gällande interna styrdokument. Granskningen visar brister i form av att avtal förlängs automatiskt och att det saknas
dokumenterade marknadsanalyser/research i de fall som endast en leverantör har tillfrågats med hänvisning till att det bara finns en
leverantör på marknaden. Vi bedömer att den interna kontrollen och framförallt kontrollmiljön behöver stärkas avseende genomförande av
direktupphandlingar och avrop.
Tekniska nämnden
Sammantaget bedömer vi att befintlig dokumentation i stickproven för tekniska nämnden är otillräcklig. Det faktum att det helt eller delvis
inte kan uppvisas komplett dokumentation för majoriteten av stickproven tyder på bristande regelefterlevnad i förhållande till relevant
lagstiftning och gällande interna styrdokument. Granskningen brister i form av att avtal har förlängts automatiskt och att det saknas
dokumenterade marknadsanalyser/research i de fall som endast en leverantör har tillfrågats med hänvisning till att det bara finns en
leverantör på marknaden. Vi bedömer att den interna kontrollen och framförallt kontrollmiljön behöver stärkas avseende genomförande av
direktupphandlingar och avrop. Vi ser fördelar med att skriftlig dokumentation av beställning upprättas när avrop på ramavtal genomförs,
även om ramavtalet tillåter muntligt avrop. Detta för att dokumentera innehållet i avropet.
3.4.2. Iakttagelser
3.4.2.1 Servicenämnden
Värdet för de 25 stickproven i kontrollen uppgår till totalt 6 593 022 SEK exkl. moms. För perioden 1 januari 2019 till 31 augusti 2019 köpte
servicenämnden totalt in varor och tjänster från extern part för 1 313 602 291 SEK exkl. moms. Detta innebär att värdet av de granskade
stickproven motsvarar 0,5 procent av inköpen under den valda perioden. Avseende de stickprov som är direktupphandlingar har beräkning
av kontraktsvärdet genomförts innan upphandling för 17 av 19 stickprov (inte för stickprov 15 samt 22).
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Stickprov

Leverantör

Fakturerat
exl. moms

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt11

Är
ramavtalet
giltigt?

1

Brilliant Future
Sverige AB
Containerpoolen i
Sverige AB

207 000

Direktupphandling

Ja

Ja

Ja

Nej

ET

214 800

Direktupphandling

Ja

Ja

Ja

Ja

ET

3

Dalby
Takmontage AB

148 000

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

ET

4

Friggeråkers
Verkstäder AB

148 292

Direktupphandling

Nej

Ja

Ja

Ja, men inte
för hela
värdet.
Nej

5

Gunnar Nilsson
Maskin AB

298 356

Direktupphandling

Ja

Ja

Ja

Ja

ET

6

HPJ Trading AB

261 657

Direktupphandling

Nej

Ja

Ja

Nej

ET

7

Häckklippning i
Skåne AB

244 000

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Ja

ET

8

Hörnhems
Handelsträdgård
AB
Intergrund AB

206 568

Direktupphandling

Nej

Ja

Ja

Nej

ET

236 768

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Ja

ET

10

Klinta trädgård
AB

240 000

Direktupphandling

Nej

Nej

Ja

Nej

ET

11

Larmspecialisten
på Näset AB

195 777

Direktupphandling

Nej

Ja

Ja

Nej

ET

2

9

ET

Notering

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

11

Enligt förvaltningens rutin för inköp (2016-08-30), som var gällande under den tidsperiod som dessa stickprov granskas mot, finns inget krav på att
skriftligt avtal ska upprättas vid direktupphandling. Därför är kolumnen för undertecknat avtal eller likvärdigt grå-markerad vid de stickprov som är
direktupphandlingar, och är i de fallen därmed inget underlag för bedömning.
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Stickprov

Leverantör

Fakturerat
exl. moms

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt

Är
ramavtalet
giltigt?

Notering

12

Morgan
Runesson AB

152 966

Direktupphandling

Nej

Nej

Ja

Nej

ET

13

Mufty taxi AB

384 116

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

14

Måleribolaget i
Skåne AB

427 741

Avrop från
ramavtal

Ja

ET

ET

Ja

Ja

15

Ocab Sanering i
Malmö AB

394 438

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

16

PEG Åkeri AB

312 984

Ja

ET

ET

Ja

Ja

17

Persiennexperten
Svenska AB
Ragn-Sells AB

186 365

Ja

ET

ET

Ja

Ja

387 753

Avrop från
ramavtal
Avrop från
ramavtal
Direktupphandling

Nej

Nej

Ja

Nej

ET

Rydsgårds
Varmförzinkning
AB
Studio Sueca

213 281

Avrop på ramavtal

Ja

ET

ET

Ja

Ja

182 451

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

Swarco Sverige
AB
Symetri AB

455 225

Avrop från
ramavtal
Direktupphandling

Ja

ET

ET

Ja

Ja

Nej

ET

ET

Ja

ET

23

Temagruppen i
Sverige AB

276 182

Avrop från
ramavtal

Ja

ET

ET

Ja

Ja

24

Ventab styr AB

192 729

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

18

19

20

21
22

343 853

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.2 för
kommentar
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Stickprov

Leverantör

Fakturerat
exl. moms

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt

Är
ramavtalet
giltigt?

25

Vita näset AB

281 720

Direktupphandling

Ja

Ja

Ja

Nej

ET

Notering

3.4.2.2 Kommentarer och bedömning
3. Dalby takmontage
I erhållit material framgår ett anbud från Dalby takmontage samt en beställning på läggning av takpapp. Beställningen är undertecknad av
leverantören och attestberättigad på Malmö Stad. Beställning har ett värde av 74 000 SEK, vilket inte är hela värdet för inköp under den
granskade perioden. Inköpet har inte konkurrensutsatts och anbudsförfrågan samt ifylld dokumentationsmall har vid vår förfrågan inte
kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
4. Friggåkers verkstäder AB
I dokumentationsmallen framgår att information enbart har inhämtats från en leverantör med anledning av att genomförd research visar
att det bara finns en leverantör/återförsäljare av originaldelar till den aktuella maskinen. Researchen utgörs av sökningar på Google samt
genom de återförsäljare som framgår av leverantörens hemsida. Förvaltningen uppger följande: ”Det finns bara en generalagent som
säljer delar till de maskiner vi har i vinterverksamheten och därför har vi köpt de reservdelar vi behövde till våra maskiner ifrån dem.
Alternativet var att ta dem från England direkt med dess konsekvenser som växelkurser och längre leveranstider. Så därav att vi inte
konkurrensutsatts eller att en skriftlig anbudsförfrågan genomförts.” Anbudsförfrågan har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är
inte förenligt med gällande styrdokument.
6. HPJ Trading AB
Anbudsförfrågan har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
7. Häckklippning i Skåne AB
Förvaltningen uppger följande: ”Direktupphandling har genomförts men varken anbudsförfrågan eller konkurrensutsättning har skett då
det enbart finns två maskiner i Sverige som kan klippa på den höga aktuella höjden. En av dem finns hos Häckklippning i Skåne AB och
den andra har vi själva på kommunteknik men den var under reparation och fungerade ej när behovet förelåg.” Anbudsförfrågan och ifylld
dokumentationsmall har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
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8. Hörnhems Handelsträdgård AB
Anbudsförfrågan har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
9. Intergrund AB
Beställningen avser, enligt uppgift, plintar till ett staket som blåste bort i samband med en storm. Efter beräkning av storlek på plintar som
behövdes, rekommenderade konstruktören, som anlitades via ramavtal, att Intergrund AB skulle anlitas då de kunde leverera plintar med
kort framförhållning och med rätt storlek. Anbudsförfrågan och ifylld dokumentationsmall har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta
är inte förenligt med gällande styrdokument. Vid sakgranskning framkommer att staketet monterades akut vid en golfanläggning för att
golfanläggning skulle kunna hålla öppet för golf utan att biltrafiken, gång- cykelväg och närliggande hus skulle bli träffade av golfbollar från
utslagsplatsen.
10. Klinta trädgård AB
I dokumentationsmallen framgår att enbart en leverantör har tillfrågats då den valda leverantören uppges vara det enda företaget som
arbetar med den typ av växter och har ett för Sverige unikt material och kompetens. Serviceförvaltningen har, enligt uppgift, haft kontakt
med en upphandlad leverantör men de hade ett begränsat sortiment. Beslut togs därför att göra en beställning från Klinta Trädgård AB för
att testa att plantera en rabatt på detta sätt och få kunskap samt erfarenhet. Förvaltningen uppger att det rör sig om ett begränsat
testområde och att leverantören hade det unika sortimentet som efterfrågades vid tidpunkten för direktupphandlingen. Anbudsförfrågan
har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
11. Larmspecialisten på Näset AB
Förvaltningen uppger följande: ”Många små direktupphandlingar har genomförts, dessutom har företaget de masterkoder som behövs för
att genomföra en installation och som inte går att få från någon annan leverantör. Därav valet av leverantör”. Anbudsförfrågan har vid vår
förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
12. Morgan Runesson AB
Anbudsförfrågan har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Inköpet har inte konkurrensutsatts. Detta är inte förenligt med gällande
styrdokument.
13. Mufty taxi AB
Enligt ramavtal, tecknat (2012-01-23) med Transportcompaniet i Malmö AB, får avtalet maximalt förlängas med 24 månader (till max 201809-30). Avtalet har efter 2018-09-30 förlängts till 2019-01-08, enligt vår bedömning är inte detta förenligt med ramavtalet. Vidare skiljer sig
angiven ramavtalsleverantör med den leverantören som fakturerat. Förvaltningen uppger följande: ”På grund av överprövning av
upphandling av personbilstransporter har upphandlingsenheten tvingats göra direktupphandlingar under överprövningsprocessen, detta
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har skett löpande en månad i taget. Förvaltningsrätten meddelade dom till Malmö stads fördel 5 september 2019 mål 14547-18 och 1523118. Förvaltningsrättens dom överprövades därefter till Kammarrätten och Kammarrätten beviljade ej prövningstillstånd i beslut 2019-1120 mål 5150-19 och 5151-19. Det är helt korrekt som revisionen har konstaterat och som vi själva också har konstaterat att i avtalet med
Transportcompaniet i Malmö AB går betalningen direkt till den godkände underleverantören Mufty taxi AB enligt en gammal praxis som
uppenbarligen har rått. Detta kommer nu att rättas till i och med att nya avtal kommer att kunna tecknas att utbetalningar alltid ska gå till
avtalsparten och inte direkt till underleverantör.” Revisionen har inte mottagit material som styrker att Mufty taxi AB är en godkänd
underleverantör till Transportcompaniet i Malmö AB.
15. Ocab sanering AB
Ocab Sanering AB är, enligt uppgift en underleverantör till leverantören Intergrund AB. Revisionen har inte mottagit dokumentation som
styrker det. Förvaltningen uppger följande: ”Ocab sanering har i visa fall utfört sanering och avfuktning. Detta till följd av att Ocab har blivit
uppringda av stadsfastigheters funktionsentreprenör och där fakturan har gått direkt till stadsfastigheter. […] Det förekommer viss
kunskapsbrist hos berörda som har inneburit ett felaktigt val av entreprenör. Stadsfastigheter kommer därför att kommunicera med
verksamheterna och funktionsentreprenören om vilka avtal som gäller och ha en genomgång med personalen kring dessa frågor.” Inköpet
har inte konkurrensutsatts. Anbudsförfrågan och ifylld dokumentationsmall har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt
med gällande styrdokument.
18. Ragn-Sells AB
Direktupphandlingen avser container för uttjänta däck samt återvinning av dessa. Enligt dokumentationsmallen har inte inköpet
konkurrensutsatts då förvaltningens research visar att det endast finns en leverantör som kan tillhandahålla tjänsten. Vi ställer oss frågande
till detta. Anbudsförfrågan har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
20. Studio Sueca
Studio Sueca var, enligt uppgift, underkonsult till en tidigare ramavtalsleverantör. Vid den senaste ramavtalsupphandlingen rörande
landskapsarkitekter lämnade den tidigare ramavtalsleverantören inget anbud och upphandlingen blev överklagad och drog ut på tiden.
Serviceförvaltningen valde därför att behålla Studio Sueca i de pågående projekteringarna för att inte riskera att tappa fart och få
merkostnader med en omstart av en ny projektör. Förvaltningen uppger vidare att beslutet var rätt utifrån en god ekonomisk hushållning
men borde har dokumenterats som en avvikelse. Inköpet har inte konkurrensutsatts. Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall och
undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
22. Symetri AB
Avtalet med leverantören har löpt på utan förlängning sedan 2015-03-01. Förvaltningen uppger följande: ”serviceförvaltningen har för
avsikt att genomföra en upphandling av systemstöd för hantering av fastighetsförvaltning och allmän platsmark kopplat till

28

fastighetsinformation. De befintliga systemstöden som nyttjas inom serviceförvaltningen omfattar ett flertal system som inte svarar upp
mot dagens krav och behov. En nyligen färdigställd förstudierapport beskriver vilka behov som måste tillgodoses i nya systemstöd.
Rapporten kommer vara underlag i kommande upphandling”. Vi rekommenderar att ny en regelrätt upphandling genomförs då nuvarande
avtal har förlängts automatiskt under en längre tid. Så kallade automatiska förlängningar av avtalet ska alltid undvikas vid upphandlingar
och inköp. Enligt LOU kap 7, § 2 får ett ramavtal löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl har inte
redovisats i samband med stickprovsdokumentationen. Vi noterar att förevisat avtal inte har något slutdatum.
23. Temagruppen AB
Temagruppen Sverige AB har, enligt uppgift, ändrat namn flera gånger. De hette Mono arkitekter när de lämnade anbudet och PE
Arkitektur Södra Sverige vid avtalsförlängning.
24. Ventab
Slutdatum för ramavtalet var 2016-09-30 med möjlighet till två förlängningar á 1 år som sker automatiskt om inte uppsägning sker.
Ramavtalet gick därmed ut 2018-09-30. Samtliga inköp efter 2018-09-30 har därför inte konkurrensutsatts då avrop skett från ramavtal
som löpt ut. Enligt vår bedömning blir avropet utanför ramavtalet att likställas med en direktupphandling. Direktupphandlingen har inte
konkurrensutsatts och anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall och undertecknat avtal eller likvärdigt hänförligt till direktupphandlingen
har inte uppvisats. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.

29

3.4.2.3 Tekniska nämnden
Värdet för de 25 stickproven i kontrollen uppgår till totalt 7 500 674 SEK exkl. moms. För perioden 1 januari 2019 till 31 augusti 2019 köpte
tekniska nämnden totalt in varor och tjänster från extern part för 712 110 914 SEK exkl. moms. Detta innebär att värdet av de granskade
stickproven motsvarar 1 procent av inköpen under den valda perioden. Enligt uppgift har kontraktsvärdet beräknats inför upphandlingen
för samtliga stickprov.
Stickprov

Leverantör

1

Advania AB

2

3

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Motiveras
val av
leverantör?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt

Är
ramavtalet
giltigt?

Notering

430 261

Avrop från
ramavtal

ET

ET

ET

Nej

Ja

Angolin AB

126 351

Leveransavtal

Nej, har
skett
muntligt
Nej

ET

ET

ET

Ja

Ja

Atlantis Städ
och Sanering i
Malmö
Blinkfyrar AB

414 251

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

240 100

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

5

Bulltoftabanan
AB

288 000

Avrop från
ramavtal

Ja

ET

ET

ET

Ja, för
avropet

EB12

6

Chimney
Malmö AB

400 101

Avrop från
ramavtal

Nej, per
telefon

ET

ET

ET

Ja

Ja

7

Gullers Grupp
AB

545 395

Avrop från
ramavtal

Nej, per
telefon

ET

ET

ET

Ja

Ja

8

Hotell
Mossbylund
AB
Jonas Nilsson
Bygg AB

132 374

Direktupphandling

Ja

Ja

Nej

Nej

ET

160 751

Direktupphandling

Ja,
enligt
uppgift
Nej

Ja, enligt uppgift

Nej

Nej

Nej

ET

Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar

4

9

12

Fakturerat
exl. moms

EB: Ej bedömningsbart då avtal inte kunnat uppvisas.
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Stickprov

Leverantör

Motiveras
val av
leverantör?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt

Är
ramavtalet
giltigt?

10

Jönssons Sydgräv i
Trelleborg AB
Landskapsgruppen
Öresund AB

502 651

Direktupphandling

Ja

Ja

Ja

ET

Ja

ET

261 190

Avrop från
ramavtal

Nej, per
telefon

ET

ET

ET

Ja

Ja

12

Lugerinc. AB

490 000

Direktupphandling

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

ET

13

Lunds
Kakelvaruhus AB

216 000

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

14

Markteknik Lars
Damm AB
Måla i Skåne AB

469 450

Avrop från
ramavtal
Avrop från
ramavtal

Ja

ET

ET

ET

Ja

Ja

Nej

ET

ET

ET

Nej

EB13

16

Mölltorps Gjuteri &
Mek Verkstad AB

187 261

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

17

Rosengrens
Metallgjuteri AB

300 000

Direktupphandling
(av konst)

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

ET

18

Rörman i Svedala
AB

195 626

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

19

Sanerings
Companiet i Malmö
AB

186 730

Avrop på
ramavtal

Ja

ET

ET

ET

Ja

Ja

20

Skånes
Målerikonservatorer

135 920

Direktupphandling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

11

15

13

Fakturerat
exl. moms

328 650

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Notering

Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar
Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar

Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar

EB: Ej bedömningsbart då avtal inte kunnat uppvisas.
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Stickprov

Leverantör

21

Sokigo AB

377 264

22

Svedala
Utemiljö AB

216 315

23

Svensk
Sjöentreprenad i
Malmö AB
Tryckeri AB C.A
Andersson & Co
Tyréns AB

24
25

Fakturerat
exl. moms

Typ av
upphandling

Anbudsförfrågan

Avrop från
ramavtal
Avrop från
ramavtal

Ja

457 064

155 882
283 087

Har inköpet
konkurrensutsatts?

Motiveras
val av
leverantör?

Har
dokumentationsmall
använts?

Undertecknat
avtal eller
likvärdigt

Är
ramavtalet
giltigt?

ET

ET

ET

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ET

Avrop från
ramavtal

Ja

ET

ET

ET

Ja

Ja

Avrop från
ramavtal
Avrop från
ramavtal

Nej

ET

ET

ET

Ja

Nej

Ja

ET

ET

ET

Ja

Ja

Notering

Se avsnitt
3.4.2.4 för
kommentar

3.4.2.4 Kommentarer och bedömning
1. Advania AB
Avrop har enligt förvaltningen gjorts muntligt. Ramavtal har tillhandahållits men inte avropsavtal eller likvärdigt. I ramavtalet står angivet
att beställaren ska skicka en förfrågan till Partnern (leverantören) vid behov att avropa.
2. Angolin AB
Leveransavtalet tecknades 2011-01-01 och förlängs automatiskt med ett år i taget så länge ingen uppsägning sker. Vi har inte tagit del av
förlängning. Förvaltningen svarar följande: ”automatisk förlängning om uppsägning ej sker. Ingen ny dokumentation genereras om inte
avtalet sägs upp! Endast vid uppsägning tillkommer ny dokumentation.” Vi rekommenderar att en ny regelrätt upphandling genomförs då
nuvarande avtal har förlängts automatiskt under en längre tid (åtta år) och medför en utestängningseffekt. Så kallade automatiska
förlängningar av avtal ska alltid undvikas vid upphandlingar och inköp.
3. Atlantis städ och sanering AB
Det finns inget avtal på lägenhetsstäd i Malmö stad. Enligt uppgift har enheten som använder sig av Atlantis Städ och Sanering i Malmö
blivit informerad om att en upphandling av tjänsten ska göras under nästa år för att teckna ett ramavtal. Inköpen har inte konkurrensutsatts.

32

Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte
förenligt med gällande styrdokument.
4. Blinkfyrar AB
Inköpen har inte konkurrensutsatts. Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår
förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
5. Bulltoftabanan AB
Skriftlig beställning vid avrop har kunnat uppvisas, däremot har inte ramavtalet kunnat uppvisas vid förfrågan.
6. Chimney Malmö AB
Förvaltningen uppger att avropet skett per telefon med leverantören, vilket är förenligt med ramavtalet.
7. Gullers Grupp AB
Förvaltningen uppger att avropet skett per telefon med leverantören. I ramavtalet framgår inte om muntligt avrop är tillåtet eller inte. I
avtalet står det att avrop överstigande 150 000 SEK ska ske genom förnyad konkurrensutsättning. Inriktningsavdelningen har för perioden
2019-01-01 till 2019-8-31 gjort inköp för 545 395 SEK. Revisionen har tagit del av avropen, vilka samtliga är under gränsen för förnyad
konkurrensutsättning.
8. Hotell Mossbylund AB
Förvaltningen uppger följande: ”Inför tekniska nämndens budgetkonferens i februari 2019 skickade nämndsekreteraren, på uppdrag av
nämndens ordförande och förvaltningsdirektör, digitalt genom www.svenskamoten.se en konferensförfrågan till fem (5) lämpliga/möjliga
konferensanläggningar om kostnaden för en 2-dagarskonferens. […] Vid en förfrågan genom www.svenskamoten.se skapas inte något
skriftligt underlag eftersom de aktuella uppgifterna skickas digitalt.”. Ifylld dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har
vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
9. Jonas Nilsson Bygg AB
Enligt uppgift tillfrågades tre leverantörer där Jonas Nilsson Bygg AB valdes utifrån lägsta pris. Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall
samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
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11. Landskapsgruppen Öresund AB
Enligt förvaltningen har avropet skett per telefon, vilket är förenligt med ramavtalet. Enligt avtalet ska avropet bekräftas skriftligen av
leverantören genom en uppdragsbekräftelse. Revisionen har mottagit uppdragsbekräftelsen.
12. Lugerinc AB
I dokumentationsmallen framgår att endast en leverantör har tillfrågats med hänvisning till att leverantören har ensamrätt till artisten.
Inköpet avsåg artistuppträde vid Malmöfestivalen.
13. Lunds kakelvaruhus AB
Endast offert från leverantören har mottagits. Det framgår inte om inköpet har konkurrensutsatts. Anbudsförfrågan, ifylld
dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande
styrdokument.
15. Måla i Skåne AB
Anbudsförfrågan avseende avropet samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt
med gällande styrdokument.
16. Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB
Endast en beställning har mottagits, som hänvisar till förfrågningsunderlag från 1997. Det framgår inte om inköpet har konkurrensutsatts.
Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte
förenligt med gällande styrdokument.
17. Rosengrens Metallgjuteri AB
Inköpet avser beställning av konstverk. Kontraktssumman enligt avtalet är 865 000 SEK. LOU 19 kap, § 7 reglerar direktupphandling i
detta fall.
18. Rörman i Svedala AB
Som förklaring på att ingen upphandling har genomförts uppger förvaltningen att arbetet utfördes på arrenderad mark och att
arrendatorerna bara accepterade den aktuella leverantören. Förvaltningen uppger följande: ”det är arrendatorns brunn som vi fick låna –
arrendatorn har beställt jobbet och fakturan har sedan ställts till kommunen”. Inköpet har inte konkurrensutsatts. Anbudsförfrågan, ifylld
dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande
styrdokument.
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20. Skånes Målerikonservatorer
Inköpet har inte konkurrensutsatts, som anledning uppger förvaltningen följande: ”Leverantör utför konserveringsåtgärder vilket är ett
mycket specifikt jobb” Anbudsförfrågan, ifylld dokumentationsmall samt undertecknat avtal eller likvärdigt har vid vår förfrågan inte kunnat
uppvisas. Detta är inte förenligt med gällande styrdokument.
22. Svedala Utemiljö AB
Avtalet avser gångbanerenhållning och har löpt på sedan 90-talet. Enligt uppgift ska P-Malmö ta över renhållningen på de ytor där tekniska
nämnden har avtal med leverantören och fortsättningsvis kommer övriga objekt att ingå i den nya upphandlingsentreprenaden 2021. Vi
rekommenderar att ny upphandling genomförs då nuvarande avtal har förlängts automatiskt under en längre tid. Så kallade automatiska
förlängningar av avtalet ska alltid undvikas vid upphandlingar och inköp. Enligt LOU kap 7, § 2 får ett ramavtal löpa under längre tid än
fyra år endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl har inte redovisats i samband med stickprovsdokumentationen.
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3.5. Oegentligheter och korruption

Bedrivs det ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka
oegentligheter i inköpsprocessen?
Finns riktlinjer och rutiner för hantering av mutor och oegentligheter?
Är nämndernas inställning till oegentligheter klart uttalad?
Finns styrande dokument för hur misstanke om oegentligheter ska kommuniceras?

3.5.1. Bedömning
Gemensamt för båda nämnder
Granskningen visar att det finns kommuncentralt antagna riktlinjer för att motverka s.k.
korruptivt beteende. Granskningen visar dock att en hög andel svaranden i de båda
nämnderna uppger att de inte vet i vilken grad som nämnden förmedlar riktlinjer om
oegentligheter och korruption.
Servicenämnden
Det är vår bedömning är att det finns ett behov av att tydligare fastställa hur nämnden ska
arbeta för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi bedömer att
servicenämnden inte på ett tillräckligt tydligt sätt informerar om hur arbetet för att motverka
korruption ska bedrivas. Vi grundar vår bedömning på att det i enkätresultatet framgår att cirka
en tredjedel av de anställda inom nämnden är osäkra på vart det ska vända sig vid misstanke
om oegentligheter.
Granskningen visar att servicenämnden uppvisar en högre andel svaranden som är osäkra på
hur misstankar om oegentligheter ska hanteras och när jäv ska anmälas. Bedömningen är
därför att servicenämnden har ett behov av att informera och förklara vikten av hur
oegentligheter ska hanteras och jäv ska anmälas. Det är viktigt att medarbetare vet vart de
ska vända sig för att rapportera brister eller misstanke om brister i efterlevnad avseende mutor
och oegentligheter. Lika så vittnar enkätresultatet om att det finns stora variationer i
medarbetarnas kännedom om riktlinjerna för oegentligheter och korruption vilket riskerar
medföra ett icke likformigt arbetssätt.
Det är vår bedömning att det är positivt att nyckelpersoner inom avdelningen kommunteknik,
samlas årligen för att gå igenom mutor och oegentligheter. Genom detta förfarande hålls
frågan aktuell och vi bedömer att detta arbetssätt skulle kunna spridas till andra avdelningar
och förvaltningar.
Granskningen visar att servicenämnden uttalar sin inställning till oegentligheter och korruption
vid introduktion för samtliga nyanställda, där de får ta del av utbildning samt ska läsa igenom
Malmö stads riktlinje för motverkan av s.k. korruptivt beteende. Enkätsvar visar dock på att det
finns en osäkerhet i hur misstankar om oegentlighet ska hanteras och när jäv ska anmälas
vilket enligt vår bedömning kan indikera att riktlinjen behöver förankras ytterligare.
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Tekniska nämnden
Det är vår bedömning är att det finns ett behov av att tydligare fastställa hur nämnden ska
arbeta för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi bedömer att
tekniska nämnden inte på ett tillräckligt tydligt sätt informerar om hur arbetet för att motverka
korruption ska bedrivas. Vi grundar vår bedömning på att det i enkätresultatet framgår att cirka
en tredjedel av de anställda inom nämnden är osäkra på vart det ska vända sig vid misstanke
om oegentligheter. Granskningen visar att nämnden uttalar sin inställning till oegentligheter
och korruption vid introduktion för samtliga nyanställda, där de får ta del av utbildning samt ska
läsa igenom Malmö stads riktlinje för motverkan av s.k. korruptivt beteende. Enkätsvar visar
dock på att det finns en osäkerhet i hur misstankar om oegentlighet ska hanteras och när jäv
ska anmälas vilket enligt vår bedömning kan indikera att riktlinjen behöver förankras ytterligare.
Vidare visar enkätresultatet att det finns stora variationer i medarbetarnas kännedom om
riktlinjerna för oegentligheter och korruption vilket riskerar medföra ett icke likformigt
arbetssätt.
3.5.2. Iakttagelser
I genomförd enkätundersökning framgår att en stor andel i de två förvaltningarna har uppgett
vet ej på i vilken grad som riktlinjer gällande oegentligheter och korruption förmedlas inom
förvaltningen.
I vilken grad anser du att din nämnd/förvaltning förmedlar riktlinjer
eller dylikt rörande oegentligheter/korruption till tjänstepersoner i
förvaltningen?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

I mycket hög grad
I hög grad
I låg grad
I mycket låg grad
Vet ej

Fastighets- och gatukontoret

Serviceförvaltningen

I fritextsvar framgår att en övervägande del av de svaranden i enkäten anser att Malmö stads
organisation är stabil och att det föreligger låg risk för oegentligheter och korruption. Flera
uppger att såväl organisationen som kontrollverksamheten av inköp har stärkts under de
senaste åren och på så sätt minskat risken för oegentligheter och korruption.
I stort sett samtliga svaranden uppger att de inte har utsatts för otillbörlig påverkan i rollen som
inköpare eller ansvarig. Av totalt 771 fritextsvar uppger 13 att de har utsatts för otillbörlig
påverkan14.I de fall som det uppges ha förekommit har det utgjorts av inbjudningar till
sportevenemang, middagar och vinflaskor.

14

Sex stycken inom fastighets- och gatukontoret och sju inom serviceförvaltnignen
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Enligt enkätundersökningen vet majoriteten vart de ska vända sig vid misstanke om att någon
tillskansar sig fördelar. I stort sett lika många uppger att de har kunskap om när jäv ska
anmälas.
Jag har kunskap om när man bör
anmäla jäv.

Jag vet vart jag ska vända mig om
jag misstänker att någon tillskansar
sig eller sina närmaste fördelar på
kommunens bekostnad.
90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%
50%

Ja

Ja

40%

Nej

Nej

30%

50%
40%
30%
20%

20%

10%

10%
0%

0%
Fastighets- och
gatukontoret

Serviceförvaltningen

Fastighets- och
gatukontoret

Serviceförvaltningen

Lag (1994:260) om offentlig anställning fastställer att en arbetstagare inte får ha någon
anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för
arbetstagarens opartiskhet eller som kan skada myndighetens anseende. I
enkätundersökningen framgår att majoriteten vet vilka bisysslor som arbetsgivaren bör
informeras om.
Jag känner till vilka typer av bisysslor som jag bör
informera om till min arbetsgivare.
100%
80%
60%

Ja

40%

Nej

20%
0%
Fastighets- och gatukontoret

Serviceförvaltningen

Servicenämnden
Förvaltningen har, enligt intervju, nolltolerans för att ta emot gåvor och dylikt. Inställningen
uppges vara tydligt formulerad och integrerad i nämnden och i förvaltningen, enligt
inköpsnätverket.
Nyanställda inom servicenämnden ska vid anställningens början läsa igenom Malmö stads
riktlinjer för att motverka korruptivt beteende i kommun och kommunala organ (KS 2010-01-
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13) samt skriva under att de har tagit del av och förstått informationen. Bekräftelsen skicka
därefter till förvaltningens HR-avdelning, enligt uppgift.
Inom avdelningen kommunteknik samlas årligen alla chefer och administrativ personal för att
diskuterar mutor och oegentligheter. Vid arbetsplatsträffar diskuteras också, enligt intervju,
mutor och oegentligheter vid vissa tillfällen.
Det framgår vid intervju att mutor och oegentligheter inte diskuteras särskilt ofta inom
avdelningen stadsfastigheter. Däremot får nyanställda chefer en utbildning inom området.
Vid sakgranskningen av denna rapport framkommer att serviceförvaltningen har en riktlinje för
att motverka tagande respektive givande av muta. Styrdokumentet är inte antaget av
nämnden. I styrdokumentet står angivet att den som har misstanke om oegentligheter ska
kommunicera detta till sin närmaste chef. Vid intervju med företrädare från serviceförvaltningen
uppgavs att det inte finns några förvaltningsspecifika riktlinjer på området.
Tekniska nämnden
Förvaltningen har, enligt intervju, nolltolerans för att ta emot gåvor och dylikt. Inställningen
uppges vara tydligt formulerad och integrerad i nämnden och i förvaltningen. Vid större
upphandlingar menar upphandlings- och entreprenadenheten att det inte alls förekommer
mutor och oegentligheter eller annan otillbörlig påverkan från leverantörer kopplat till
upphandling. Däremot, menar de, skulle det möjligtvis kunna förekomma vid enstaka tillfällen
vid direktupphandlingar.
Enligt intervju ingår utbildning om jäv och mutor i introduktionsutbildningen för nyanställda.
Medarbetare tillfrågas om eventuella bisysslor i samband med medarbetarsamtal.
3.5.3. Identifiering av riskutsatta verksamheter eller nyckelpersoner
Har särskilt riskutsatta verksamheter eller nyckelpersoner identifierats?

3.5.3.1 Bedömning
Servicenämnden
Vår bedömning är att det är positivt att förvaltningsledningen har identifierat särskilt riskutsatta
nyckelpersoner. Identifieringen är ett första steg i ett effektivt förebyggande arbete mot mutor
och oegentligheter.
Tekniska nämnden
Det är vår bedömning att det är positivt att förvaltningsledningen identifierat särskilt riskutsatta
nyckelpersoner. Detta är ett bra första steg i det förebyggande arbetet.
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3.5.3.2 Iakttagelser
Servicenämnden
Förvaltningsledningen har identifierat medarbetare, särskilt projektledare, inom avdelningarna
kommunteknik och stadsfastigheter som mer riskutsatta än medarbetare inom avdelningarna
skolrestauranger och kommuntjänster.
Tekniska nämnden
Vid intervju framkom att särskilt riskutsatta nyckelpersoner har identifierats av
förvaltningsledningen. De personer som anses särskilt riskutsatta avseende otillbörlig
påverkan är projektledare samt de som arbetar på upphandlings- och entreprenadenheten.
3.5.4. Organisation och kontroller
Vilka kontrollåtgärder har nämnderna infört i syfte att begränsa risken för
oegentligheter?
Är organisationen utformad för att bidra till minskad risk för oegentligheter i
verksamheten?
Finns det något system för anställda inom organisationen att rapportera brister i
efterlevnad?

3.5.4.1 Bedömning
Gemensamt för båda nämnder
Vi bedömer att det är positivt att risker avseende mutor och oegentligheter är återkommande i
båda nämndernas riskanalyser samt att de utvärderas utifrån konsekvens- och
sannolikhetsbedömningar.
Servicenämnden
Det år vår bedömning att nämnden skulle kunna arbeta mer aktivt med de riskutsatta
nyckelpersonerna genom att exempelvis med jämna mellanrum samla dessa och föra en
dialog om mutor och oegentligheter. Vidare bedömer vi att det inte i tillräcklig utsträckning förs
en dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter, för att på så sätt hålla
frågeställningarna levande inom verksamheten. Vidare bedömer vi att det inte i tillräcklig
utsträckning förs en dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter, för att på så sätt
hålla frågeställningarna levande inom verksamheten.
Det är vår bedömning att det är positivt att nämnden genom delegation och attestordningen
delvis motverkar oegentligheter inom upphandlingar och inköp i verksamheten.
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Tekniska nämnden
Tekniska nämnden skulle med fördel kunna arbeta mer aktivt med de identifierade riskutsatta
nyckelpersonerna genom att exempelvis samla dessa regelbundet och föra en dialog om
mutor och oegentligheter. Det förs inte i tillräcklig utsträckning en dialog med medarbetarna
om mutor och oegentligheter, för att på så sätt hålla frågeställningarna levande inom
verksamheten.
Vi bedömer att det är positivt att nämnden utformat en organisation som genom
delegationsordningen och anbudsöppning delvis motverkar oegentligheter inom
upphandlingar och inköp i verksamheten.
3.5.4.2 Iakttagelser
Servicenämnden
Det finns, enligt uppgift, inga återkommande sammanträden för de identifierade riskutsatta
nyckelpersonerna att samlas och diskutera mutor och oegentligheter. Vid anbudsöppning i
samband med upphandlingar över direktupphandlingsgränsen närvarar alltid två personer för
att på sätt minska risken för oegentligheter.
Mutor och oegentligheter finns, enligt intervju, alltid med i nämndens riskanalys i någon form.
I nämndens riskanalys för 2019 finns flertal risker som berör mutor och oegentligheter.
Riskerna utvärderas utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningar.
Det finns inget särskilt system inom nämndens organisation för att rapportera brister eller
misstanke om brister i efterlevnad avseende mutor och oegentligheter. Medarbetare som
upplever osäkerhet i hur de ska agera i vissa frågor kopplade till mutor och oegentligheter
brukar, enligt intervju, oftast vända sig till förvaltningsjuristen. Vid intervju uppgavs att
förvaltningen förebygger mutor och oegentligheter genom delegationen och attestordningen.
Tekniska nämnden
Upphandlings- och entreprenadenheten uppger att de förebygger mutor och oegentligheter
genom delegationen samt att det alltid är två som öppnar anbuden vid anbudsöppning i
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. I revisionens stickprovskontroll granskades
bara stickprov som genomförts genom direktupphandling eller avrop på ramavtal, därför har
revisionen inte granskat anbudsöppning för nämndens upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen inom ramen för stickprovskontrollen.
I nämndens riskanalys för 2019 finns flertal risker som berör mutor och oegentligheter.
Riskerna utvärderas utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningar.
Inom nämndens organisation finns inget särskilt system för att rapportera brister eller
misstanke om brister i efterlevnad avseende mot mutor och oegentligheter. Medarbetare som
upplever osäkerhet i hur de ska agera i vissa frågor kopplade till mutor och oegentligheter
brukar, enligt intervju, oftast vända sig till enhetschefen för fastighet- och gatukontorets
upphandlings- och entreprenadenhet.
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4. Sammanfattande bedömning
Servicenämnden
Den sammanfattande bedömningen är att servicenämnden brister i följsamheten av lagen om
offentlig upphandling, Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling samt
nämndens egna riktlinjer för direktupphandling. Bedömningen är vidare att den interna
kontrollen avseende upphandlingsprocessen inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig
på att stickprovsgranskningen visat att flera inköp inte har direktupphandlats enligt gällande
regelverk. Det är vår bedömning att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har upprättat
dokumentation vid direktupphandlingar och avrop. Granskningen visar att det inom nämndens
verksamhet upplevs vara svårt att hitta gällande ramavtal. Dock finns det en tydlig organisering
av inköpsverksamheten.
Genomförda stickprov hos servicenämnden visar på ett behov av förändring i hur
direktupphandlingar och avrop från ramavtal genomförs. Det är viktigt att det råder en
organisationskultur där vikten av LOU framhålls för att säkerställa att lagstiftningen är en
naturlig del i inköpsprocessen. Vidare visar stickproven på brister i avtalsuppföljningen
avseende avtalens giltighet. Vi grundar vår bedömning på att det för ett antal stickprov skett
inköp från leverantörer efter att avtalet löpt ut, eller att det gjorts avrop mot ramavtal som
förlängts automatiskt eller löpt ut. Så kallade automatiska förlängningar av avtal ska alltid
undvikas vid upphandlingar och inköp.
Styrdokument som berör upphandling och inköp är överlag kända inom nämndens
verksamheter.
Vidare är det vår bedömning att nämnden delvis bedriver ett tillräckligt och dokumenterat
arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi grundar
bedömningen på att det enligt enkätresultatet framgår att cirka en tredjedel av de svarande
inom servicenämnden är osäkra på var det ska vända sig vid misstanke om oegentligheter
samt när jäv ska anmälas. Slutligen bedömer vi att det inte i tillräcklig utsträckning förs en
dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter, för att på så sätt hålla
frågeställningarna levande inom verksamheten.
Tekniska nämnden
Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden brister i följsamheten av lagen
om offentlig upphandling, Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling samt
nämndens egna riktlinjer för direktupphandling. Bedömningen är vidare att den interna
kontrollen avseende upphandlingsprocessen inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig
på att stickprovsgranskningen visat att flera inköp inte har direktupphandlats enligt gällande
regelverk. Granskningen visar att det inom nämndens verksamhet upplevs vara svårt att hitta
gällande ramavtal. Det är vår bedömning att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har upprättat
dokumentation vid direktupphandlingar och avrop. Nämnden har inte följt Malmö stads riktlinjer
för inköpsverksamheten vad gäller att besluta om de riktlinjer för direktupphandling som
upprättats av fastighets- och gatukontoret. Dock finns det en tydlig organisering av
inköpsverksamheten.
Genomförda stickprov visar på ett behov av förändring i hur direktupphandlingar och avrop på
ramavtal genomförs. Det är viktigt att det råder en organisationskultur där vikten av LOU
framhålls för att säkerställa att lagstiftningen är en naturlig del i inköpsprocessen. Stickproven
visar vidare på brister i avtalsuppföljningen avseende avtalens giltighet. Vi grundar vår
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bedömning på att det för ett antal stickprov skett inköp från leverantörer efter att avtalet löpt
ut, eller att det gjorts avrop mot avtal som förlängts automatiskt eller löpt ut. Så kallade
automatiska förlängningar av avtal ska alltid undvikas vid upphandlingar och inköp.
Styrdokument som berör upphandling och inköp är överlag kända inom verksamheterna i
nämnden.
Det är vår samlade bedömning att nämnden delvis bedriver ett tillräckligt och dokumenterat
arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Vi grundar
bedömningen på att det enligt enkätresultatet är cirka en fjärdedel av de svarande inom
fastighets- och gatukontoret som är osäkra på var det ska vända sig vid misstanke om
oegentligheter samt när jäv ska anmälas, vilket enligt vår mening tyder på otydligheter i
organisationen. Det förs inte tillräcklig dialog med medarbetarna om mutor och oegentligheter,
för att på så sätt hålla frågeställningarna levande inom verksamheten.

Servicenämnden
Revisionsfrågor


Följer nämnderna lagen om offentlig
upphandling och Malmö stads
styrdokument vid inköp och
direktupphandling?
a) Finns en ändamålsenlig
ansvarsfördelning avseende
upphandlingar?

b) Upprättas tillräcklig dokumentation?

c) Säkerställer granskade nämnder att
det finns tillräcklig kompetens samt
att ansvariga erbjuds ett tillräckligt
stöd för att utföra upphandlingar?

Svar
Nej. Bedömningen baseras på nedanstående
delfrågor.

Ja.
Servicenämnden har en tydlig ansvarsfördelning
av upphandlingar genom inköpsnätverket samt
direktupphandlingssupporten vilket skapar
förutsättningar för stöttning i
upphandlingsprocesser.
Nej.
I 15 av 25 stickprov saknas tillräcklig
dokumentation.
Delvis.
Det är positivt att nyanställda inom
servicenämnden ges behörighet i
ekonomisystemet först när utbildningar inom
inköp och attestering har genomförts. Vidare
arbetar samtliga byggprojektledare inom
stadsfastigheter efter en utbildningsplan för åren
2016-2021 där upphandling utgör en av flera
utbildningar som ska genomföras årligen.
Samtidigt visar genomförd stickprovsgranskning
omfattande brister samt att flera fritextsvar i
enkäten från serviceförvaltningen uttrycker att
det finns en osäkerhet i vilka beloppsgränser
som de har att förhålla sig till.
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d) Genomförs tillräcklig intern kontroll
inom upphandlingsområdet?
o



Genomförs kontroller av
avtalstrohet?

Bedrivs det ett tillräckligt och
dokumenterat arbete för att förebygga och
upptäcka oegentligheter i
inköpsprocessen?
a) Finns riktlinjer och rutiner för
hantering av mutor och
oegentligheter?
b) Är nämndernas inställning till
oegentligheter klart uttalad?

c) Har särskilt riskutsatta verksamheter
eller nyckelpersoner identifierats?
d) Vilka kontrollåtgärder har nämnderna
infört i syfte att begränsa risken för
oegentligheter?

Delvis.
Bristande avtalshantering utgör en av de
kommungemensamma kontrollpunkterna.
Därutöver har servicenämnden i sin interna
kontrollplan för 2019 två risker kopplade till
upphandlingar och inköp.
Delvis.
Se nedanstående svar för mer ingående
förklaring.

Ja.
Malmö stad har upprättat riktlinjer för att
motverka korruptivt beteende i kommun och
kommunala organ.
Ja.
Samtliga nyanställda inom servicenämnden ska
läsa igenom Malmö stads riktlinjer för att
motverka korruptivt beteende och skriva under
att de har tagit del av och förstått informationen.
Ja.
Nyanställda ska läsa igenom Malmö stads
riktlinjer för att motverka korruptivt beteende i
kommun och kommunala organ. Nya chefer ges
utbildning i risker och hantering av
oegentligheter och korruption.
Därutöver träffas årligen chefer, administrativ
personal och andra nyckelpersoner inom
kommunteknik för att diskutera mutor och
oegentligheter.
Däremot framkommer att mutor och
oegentligheter inte diskuteras särskilt ofta inom
avdelningen stadsfastigheter.

e) Är organisationen utformad för att
bidra till minskad risk för
oegentligheter i verksamheten?
f)

Finns det något system för anställda
inom organisationen att rapportera
brister i efterlevnad?

g) Finns styrande dokument för hur
misstanke om oegentligheter ska
kommuniceras?

Ja.
Delegationsordning samt attestinstruktion
används för att motverka oegentligheter.
Nej.
Det finns ingen whistleblower-funktion eller
liknande.
Ja.
I serviceförvaltningens styrdokument Riktlinjer
för att motverka tagande respektive givande av
muta står det att misstanke ska kommuniceras
till närmaste chef.
Vi noterar dock att cirka en tredjedel av de
svarande inom servicenämnden är osäkra på
var det ska vända sig vid misstanke om
oegentligheter samt när jäv ska anmälas.
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Tekniska nämnden
Revisionsfrågor


Följer nämnderna lagen om offentlig
upphandling och Malmö stads
styrdokument vid inköp och
direktupphandling?

a) Finns en ändamålsenlig
ansvarsfördelning avseende
upphandlingar?

b) Upprättas tillräcklig dokumentation?

c) Säkerställer granskade nämnder att
det finns tillräcklig kompetens samt
att ansvariga erbjuds ett tillräckligt
stöd för att utföra upphandlingar?

Svar
Nej. Genomförd stickprovsgranskning visar på
brister i dokumentation av direktupphandlingar
och avrop från ramavtal.
Se nedanstående svar för mer ingående
förklaringar.
Ja.
Tekniska nämnden har en upphandlings- och
entreprenadenhet. Vidare ser vi positivt på att
det vid granskningstillfället har anställts en
upphandlingssamordnare med syfte att bistå de
medarbetare som genomför
direktupphandlingar.
Nej.
I 14 av 25 stickprov saknas tillräcklig
dokumentation.
Delvis.
Utbildning i direktupphandling ingår som en del i
introduktionsutbildningen för samtliga anställda i
Malmö stad. Chefer har tillgång till ett antal
utbildningsmoduler där upphandling utgör en av
dessa. Enligt genomförd enkätundersökning
uppger majoriteten av de svarande som gör
upphandlingar att de till stor del instämmer på
påståendet att de har tillräcklig kompetens.
Samtidigt visar genomförd
stickprovsundersökning på brister.

d) Genomförs tillräcklig intern kontroll
inom upphandlingsområdet?
o



Genomförs kontroller av
avtalstrohet?

Bedrivs det ett tillräckligt och
dokumenterat arbete för att förebygga och
upptäcka oegentligheter i
inköpsprocessen?

a) Finns riktlinjer och rutiner för
hantering av mutor och
oegentligheter?

Delvis.
Bristande avtalshantering utgör en av de
kommungemensamma kontrollpunkterna.
Nämnden har inte genomfört den
kommungemensamma kontrollpunkten enligt
tidsplanen i den interna kontrollplanen.
I granskningen framkommer att förvaltningen
önskar förbättra sin avtalsuppföljning och att de
därför planerar att anställa en resurs som jobbar
systematiskt med avtalstrohet och identifiering
av felkällor.
Delvis.
Arbetet behöver bli mer formaliserat och
förankrat för att kunna bedömas vara fullt ut
tillräckligt och dokumenterat. Se nedanstående
svar för mer ingående förklaring.
Ja.
Malmö stad har upprättat riktlinjer för att
motverka korruptivt beteende i kommun och
kommunala organ.
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b) Är nämndernas inställning till
oegentligheter klart uttalad?

c) Har särskilt riskutsatta verksamheter
eller nyckelpersoner identifierats?
d) Vilka kontrollåtgärder har nämnderna
infört i syfte att begränsa risken för
oegentligheter?
e) Är organisationen utformad för att
bidra till minskad risk för
oegentligheter i verksamheten?
f)

Finns det något system för anställda
inom organisationen att rapportera
brister i efterlevnad?

g) Finns styrande dokument för hur
misstanke om oegentligheter ska
kommuniceras?

Ja.
Samtliga nyanställda får ta del av utbildning
samt ska läsa Malmö stads riktlinje för
motverkan av korruptivt beteende.
Enkätsvar visar dock på att det finns en
osäkerhet i hur misstankar om oegentlighet ska
hanteras och när jäv ska anmälas, vilket kan
indikera att riktlinjen behöver förankras
ytterligare.
Ja.
Utbildning om jäv och mutor ingår som en del i
introduktionsutbildningen av nyanställda.
Därutöver är det alltid två som öppnar anbuden
vid protokollsöppning.
Ja
Delegationsordning samt attestinstruktion
används för att motverka oegentligheter.
Nej.
Det finns ingen whistleblower-funktion eller
liknande.
Nej.
Malmö Stads riktlinje för att motverka korruptivt
beteende fastställer inte hur misstankar om
oegentligheter ska hanteras.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi servicenämnden att:


Se till att det upprättas tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar och avrop, i
enlighet med lagen om offentlig upphandling och internt beslutade riktlinjer
 Tydliggöra vilka ramavtal som är gällande och därmed ska avropas från
 Att nya regelrätta upphandlingar genomförs i de fall där avtal har förlängts automatiskt
under en längre tid
 Säkerställa att det inom nämndens verksamhet är tydligt när jäv ska anmälas samt vem
tjänstepersoner ska kontakta vid misstanke om mutor och oegentligheter
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:






Se till att det upprättas tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar och avrop, i
enlighet med lagen om offentlig upphandling och internt beslutade riktlinjer
Tydliggöra vilka ramavtal som är gällande och därmed ska avropas ifrån
Att nya regelrätta upphandlingar genomförs i de fall där avtal har förlängts automatiskt
under en längre tid
Besluta om riktlinjer för direktupphandling
Säkerställa att det inom nämndens verksamhet är tydligt när jäv ska anmälas samt vem
tjänstepersoner ska kontakta vid misstanke om mutor och oegentligheter

Malmö den 29 januari 2020
Malin Lundberg
EY

Julia Campbell
EY

Anna Färdig
EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:














Direktör, serviceförvaltningen
T.f. direktör, serviceförvaltningen
Jurist, serviceförvaltningen
Inköpssamordnare på kommuntjänster, serviceförvaltningen
Byggprojektledare på stadsfastigheter, serviceförvaltningen
Upphandlare vid upphandlingsenheten som arbetar särskilt mot stadsfastigheter
Chef för byggprojektenheten på stadsfastigheter
Inköpsansvarig på skolrestauranger, serviceförvaltningen
Samordnare för upphandlingar på kommunteknik
Enhetschefen för byggprojektenheten
Enhetschef på serviceförvaltningens ekonomiavdelning
Förvaltningschef, fastighet- och gatukontoret
En enhetschef för fastighets- och gatukontorets upphandlings- och entreprenadenhet

Dokument:






















Central ramavtalskatalog
Direktupphandlingsmall, tillgänglig på Malmö stads intranät (Komin)
Dokumentation kopplat till stickprov
Fastighets- och gatukontorets rutin för direktupphandling, 2018-11-01
Förvaltningarnas organisationsskisser
Guide till direktupphandling, på tillgänglig Malmö stads intranät (Komin)
Inköpspolicy, KF 2018-04-26 § 107
Leverantörsreskontror och transaktionslistor för nämnderna, för perioden 2019-01-01
– 2019-08-31
Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten, KS 2018-04-04 § 132
Malmö stads riktlinjer för att motverka korruptivt beteende i kommun och kommunala
organ, KS 2010-01-13
Servicenämndens attestinstruktion, SN 2016-10-26
Tekniska nämndens attestinstruktion, 2019-03-01
Servicenämndens riskanalys, 2019
Tekniska nämndens riskanalys, 2019
Servicenämndens delegationsordning, SN 2014-05-28
Tekniska nämndens delegationsordning, TN 2019-03-28
Reglemente för intern kontroll i Malmö stad, KF 2016-12-20 § 303
Servicenämndens riktlinjer för att motverka tagande respektive givande av muta, 201109-23
Servicenämndens riktlinjer för direktupphandling, SN 2019-06-18
Servicenämndens rutin för inköp, 2016-08-30, rev. 2017-07-07
Servicenämndens uppföljning av intern kontroll, tertial 1 och 2, 2019
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Bilaga 2: Dokumentationsmall
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