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§ 314

Granskning av upphandlingsprocessen

Dnr KS 2019/0691

Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat kommunens upphandlingsprocess
och hur nämnderna följer LOU/LUF och kommunens
upphandlingspolicy. I granskningen har det framkommit otillåtna
direktupphandlingar, bristande dokumentation och avsaknad av
underlag. Kommunrevisionen framför att avvikelserna i stickproven
vittnar om bristande kompetens ute i verksamheterna och/eller
avsaknad av styrning och stöd. Bedömning görs att uppföljningen av
avtalstrohet måste stärkas.
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att utifrån
sin uppsiktsplikt bevaka och uppmärksamma följsamheten till lagen
om offentlig upphandling, samordna kommunens
upphandlingsarbete, se över organisation och ansvarsfördelning
samt systematiskt följa upp kommunens avtalstrohet. Vidare föreslås
att Upphandlingsutskottet utökar sin kontroll till att avse samtliga
nämnder.
Kommunkontoret delar kommunrevisionens bedömning och har i ett
nyligen redovisat projekt konstaterat att inköps- och
upphandlingsorganisationen behöver ses över och centraliseras.
Kommunstyrelsens föreslås därför ge kommunkontoret ett sådant
uppdrag.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 350 Granskning av
upphandlingsprocessen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019
Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av
upphandlingsprocessen, september 2019
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport – Granskning av
upphandlingsprocessen, den 11 september 2019.

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse
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att uppdra åt kommunkontoret att utreda och ta fram förslag på hur
den centrala inköps- och upphandlingsorganisationens uppdrag kran
stärkas och breddas med stärkt decentraliserad beställarkompetens.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Fanny
Johanssons (S) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på Fanny Johanssons (S) med
fleras yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Börje Heds (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner Fanny Johanssons (S) yrkande vara bifallet.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed
(FNL) och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Börje Heds
(FNL) yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse
uppdra åt kommunkontoret att utreda och ta fram förslag på en
central inköps- och upphandlingsorganisation.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
314/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi värdesätter
verksamhetsnära sakkunnighet och instämmer i Fanny Johanssons
(S) yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen
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KS 2019/0400

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-04 klockan 14.00–18.46

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 295 - 323, kl. 14.00 - 16.24
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), ej § 307 på grund av jäv
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C), §§ 295 - 332, kl. 14.00 - 18.11
Maria Nermark (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelsson (S) §§ 323 - 339
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 295 - 335
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 295 - 324
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 295–339, varav § 324 är omedelbart justerad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/0400

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 december 2019,
kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen
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2019-12-04

Paragrafer

§ 295–323 och 325–339

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-02

