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Vård- och omsorgsnämnden

Svar till revisonen avseende ”Granskning av 
upphandlingsprocessen”

Sammanfattning
Lunds kommuns revisorer har valt att granska fyra nämnder för att 
följa upp om nämnderna följer LOU (lagen om offentligupphandling). 
Granskningen har gjorts genom stickprov på fem upphandlingar 
inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Av fem granskade upphandlingar föranleder stickprovet av tre avtal 
inga kommentarer från revisionen. I två avtal kommenterar 
revisonen resultatet av stickproven. Ett avtal har annan nämnd gjort 
avtal med leverantör och i det andra avtalet lämnas en 
rekommendation om ny upphandling till vård och omsorgsnämnden. 
Vilket kommer att ingå som en del i pågående utvecklingsarbete om 
framtida verksamhetssystem med till hörande integrationer.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober dnr 
2019/0417.
Lunds kommuns revisorer, Granskning av upphandlingsprocessen 
2019-09-11 med bilaga Revisionsrapport, upprättad september 
2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Bedömningen att det inte är relevant med en konsekvensbeskrivning 
för personer med funktionsnedsättning i ärendet.

Ärendet
Lunds kommuns revisorer har valt att granska fyra nämnder för att 
följa upp om nämnderna följer LOU (lagen om offentligupphandling). 
Granskningen har gjorts genom stickprov på fem upphandlingar 
inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.
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Av fem granskade upphandlingar föranleder stickprovet av tre avtal 
inga kommentarer från revisionen.

Ett avtal som är granskat i urvalet avser elcyklar och traditionella 
cyklar. Vård- och omsorgsnämnden har använt den leverantör som 
servicenämnden har använt sig av och har avtal med. Vård- och 
omsorgsnämnden utgår från att servicenämnden har följt 
kommunens riktlinjer och process för upphandling. 

I kommentaren om Phoniro System AB rekommenderas en ny 
upphandling då nuvarande avtal har förlängts automatiskt under en 
längre tid. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom vård och 
omsorgsförvaltningens om framtida verksamhetssystem med till 
hörande integrationer och angränsande system. Den produkt som 
Phoniro System AB levererar är ett angränsande system och en 
upphandling kommer att aktualiseras och integreras med ett 
framtida verksamhetssystem.

I övrigt ska nämnas att under 2019 har representant från 
upphandlingsenheten informerat samtliga ledningsgrupper inom 
vård och omsorgsförvaltningen om kommunens riktlinjer avseende 
upphandling, direkt upphandling och upphandlings policys.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att överlämna svar till Lunds kommuns revisorer avseende 

”Granskning av upphandlingsprocessen enligt tjänsteskrivelsen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Bo Svensson
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten
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