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Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

Kort sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat KPMG´s rapport 

gällande granskning av kommunens inköpsarbete till kommunstyrelsen för 

yttrande.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten med att

Krokoms kommun instämmer i rapportens rekommendationer.

Kommunstyrelsen arbetar med ett strategiskt förbättringsarbete vad

gäller kommunens upphandling och inköp utifrån den handlingsplan som

tagits fram. Bland annat ses befintliga styrdokument över, inköpsrutiner

tydliggörs, beställarorganisation ska införas med mera.

2. Krokoms kommun vill verka för en dialog med övriga

delägarekommuner i samverkan i den gemensamma nämnden för

upphandling, med en uppdatering av syftet med samverkan.

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

KPMG fick i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att 

översiktligt granska kommunens arbete kring inköp med fokus på det 

strategiska inköpsarbetet. Syftet var att bedöma om kommunens 

inköpsarbete bedrivs så att god kvalitet och effektivt resursutnyttjande 

säkerställs. 

KPMG anser att kommunens inköpsarbete är bristfälligt och behöver 

utvecklas. Följande punkter sammanfattar KPMG´s rekommendationer: 

- Uppdatera och förtydliga styrdokument så att de innehåller korrekt och

aktuell information

- Se över och utveckla formerna för styrning av inköp.

- Säkerställa genomförande av åtgärdsplan, där utvecklingsåtgärder också

tids- och resurssätts.
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- Utveckla det systematiska uppföljnings- och analysarbetet.  

I december 2018 genomförde alla förvaltningars ledningsgrupper SKR´s 

egenvärdering vad gäller upphandling och inköp på initiativ av kommunens 

upphandlingssamordnare. Läs mer på: 

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandli

ngforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html 

Resultatet av egenvärderingen visade på att kommunen framför allt har 

behov av: 

- Strategier 

- Planer 

- Riktlinjer 

- Kontroll 

- Uppföljning 

- Kunskaper 

- Resurser 

KPMG´s sammanfattande rekommendationer motsvarar således resultatet av 

egenvärderingen. Kommunen har ett bristfälligt inköpsarbete som behöver 

utvecklas.   

Utifrån egenvärderingen togs det fram en handlingsplan över 

förbättringsområden. Handlingsplanen är godkänd av kommunens LUG – 

lokala upphandlingsgrupp. Kommunens upphandlingssamordnare har 

därefter arbetat med det strategiska förbättringsarbetet när tid har funnits. 

Upphandlingssamordnaren arbetar mest operativt och har svårt att hinna med 

det strategiska arbetet.  

Efter det att egenvärderingen genomfördes är följande aktiviteter 

genomförda av upphandlingssamordnaren:  

- Redovisning av egenvärderingen och presentation av handlingsplanen 

samt LOU-utbildning för alla förvaltningars ledningsgrupper, 

kommunledningsgruppen samt Krokomsbostäder AB.  

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
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- En LOU-utbildning för nya chefer tillsammans med representant från det 

gemensamma Upphandlingskontoret är genomförd.  

- Två stycken anbudsskolor är genomförda i samarbete med 

Näringslivskontoret.  

- Två stycken företagsfrukostar med tema offentlig upphandling är 

genomförda i samarbete med Näringslivskontoret.  

- Aktiviteterna i handlingsplanen är prioriterade och paketerade i olika 

delar.   

- En särskild handlingsplan för hur kommunen ska locka fler lokala 

företag att lämna anbud är framtagen i samarbete med 

Näringslivskontoret. 

- Näringslivsutskottet följer aktiviteterna i handlingsplanen. 

- LOU-utbildning för Näringslivskontoret är genomfört.  

- Avtalsinventering är uppstartad.  

- Grövre spendanalyser är genomförda via systemstödet Inyett.  

- Konto hos Tradera är startat för att kommunen ska kunna auktionera bort 

överblivna saker. Rutin kring detta är framtaget.  

- Utkast till styrdokument som ska gälla för alla förvaltningar finns 

framtagna för dokumenthanteringsplan, delegation, riktlinje kring 

upphandling och inköp (som ett komplement till Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkans upphandlingspolicy), rutin för 

direktupphandling, rutin för avtalsuppföljning samt rutin för eget utlägg. 

- Förslag på nyckeltal är framtaget. 

- Utkast på upplägg kring beställarorganisation är framtaget.  

- Utkast till mallar för direktupphandling, anbudssvar, dokumentation samt 

avtal och mall för reklamation/garantianspråk är framtagna.  

- Information kring hantering av bluffakturor är framtagen.  

- Sju LUG-möten är genomförda sedan 2018.  
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- Kontinuerligt samarbete med det gemensamma Upphandlingskontoret 

och övriga upphandlingssamordnare i länet.  

Kommunledningsgruppen belyste upphandlings- och inköpsfrågona under 

hösten 2020 och kommunstyrelsen inklusive näringslivsutskottet har också 

tydligt pekat på att förbättringarbetet kring kommunens upphandlingar och 

inköp behöver prioriteras. Under våren 2021 kommer därför konsulter att 

anlitas för att stötta upphandlingssamordnaren och för att arbetet ska ta fart. 

Ekonomichefen tillsammans med kommundirektören kommer att utgöra 

styrgrupp i arbetet.  

I arbetet med en förändrad tjänstemannaorganisation i 

kommunledningsförvaltningen föreslås att kommunen inrättar ett 

beställarkontor, för att ytterligare sätta fokus på inköps- och 

upphandlingsfrågor samt uppföljning. 

Upphandlingskontoret under den gemensamma nämnden för upphandling i 

jämtland, GNU har initierat en uppdatering av samarbetsavtalet och 

reglementet för den gemensamma nämnden. Krokoms kommun ser behov av 

att i vidare bemärkelse se över syftet med denna samverkan.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 27 maj 2021 

Revisionsrapport - Granskning av inköpsrutiner 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att besvara revisionsrapporten med att Krokoms kommun instämmer 

i rapportens rekommendationer. Kommunstyrelsen arbetar med ett 

strategiskt förbättringsarbete vad gäller kommunens upphandling och inköp 

utifrån den handlingsplan som tagits fram. Bland annat ses befintliga 

styrdokument över, inköpsrutiner tydliggörs, beställarorganisation ska 

införas med mera. Krokoms kommun vill verka för en dialog med övriga 

delägarekommuner i samverkan i den gemensamma nämnden för 

upphandling, med en uppdatering av syftet med samverkan.   
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 
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