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§ 240 Granskning av upphandlingsprocessen i fyra 
nämnder

Dnr KS 2018/0476

Sammanfattning
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande i fråga om den 
granskning, som har genomförts av externa revisorer på uppdrag av 
kommunrevisionen i Lunds kommun.

Revisorerna har identifierat ett antal brister avseende följsamhet till 
LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. Det kan konstateras 
att kommunstyrelsen inte i alla delar gör samma bedömning som 
revisorerna har gjort, vilket redovisas i detta svar.

Revisorerna har lämnat rekommendationer till förbättringar inom 
området. I detta svar redovisas de åtgärder som har eller kommer 
vidtas i syfte att stärka rutinerna i upphandlingsprocessen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-07-05
Kommunrevisionens skrivelse 2018-06-13
Revisionsrapport (EY) Granskning av upphandlingsprocessen, juni 
2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Börje Hed 
(FNL), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag med följande tillägg:

Förutsättningarna för politisk insyn och möjlighet för politiskt 
ansvarstagande i upphandlingsarbetet behöver stärkas väsentligt. I 
dagsläget sköts upphandlingarna långt ifrån politiken utan möjlighet 
till insyn och påverkan, men det är politiken som har det faktiska 
ansvaret. För att det ansvaret ska kunna tas även i praktiken behöver 
kommunen införa ett upphandlingsutskott. Därför har 
kommunstyrelsen 180905 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens 
arbetsutskott att med stöd av kommunkontoret återkomma med 
förslag till regler för ett upphandlingsutskott underställt 
kommunstyrelsen.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     besvara revisionsrapporten Granskning av 

upphandlingsprocess med vad kommunkontoret har anfört, 
med följande tillägg:

Förutsättningarna för politisk insyn och möjlighet för politiskt 
ansvarstagande i upphandlingsarbetet behöver stärkas 
väsentligt. I dagsläget sköts upphandlingarna långt ifrån 
politiken utan möjlighet till insyn och påverkan, men det är 
politiken som har det faktiska ansvaret. För att det ansvaret ska 
kunna tas även i praktiken behöver kommunen införa ett 
upphandlingsutskott. Därför har kommunstyrelsen 180905 
beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med 
stöd av kommunkontoret återkomma med förslag till regler för 
ett upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 240/01

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-05 KS 2018/0382

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229-
234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 229-258

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september 
2018, kl 11.30
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Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-05

Paragrafer § 229-258

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-18 Datum då anslaget tas ned 2018-10-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe


