
Svar på interpellation angående uppföljning av upphandlade avtal 
 
 
Eva Ballovarre (S) har ställt en interpellation angående uppföljning av upphandlade avtal 
med följande frågor:  

- Har kommunens verksamheter tillräckliga resurser för att göra relevant 
avtalsuppföljning? 

- Har kommunen hittat några oegentligheter i avtalsuppföljningen det sista året?  
- Hur följs arbetsmiljön upp i de avtal där det är aktuellt? 
- Finns behov av utbildning ute i verksamheterna gällande avtalsuppföljning? 

 
Älmhults kommun är, liksom övriga kommuner i Sverige, en stor part när det gäller 
upphandling av olika varor och tjänster.  
Som grund för upphandlingar i kommunen finns en politiskt beslutad policy sedan 2014. En 
uppdaterad policy är nu uppe för beslut under hösten. Utöver policy finns även mer 
detaljerade riktlinjer.  
Av nya policyn framgår att ”omfattning av uppföljning anpassas utifrån avtalets värde, 
strategisk karaktär och övriga förhållanden. Det är verksamheterna som säkerställer att 
deras inköp görs efter vad som är avtalat.” 
 
En stor del av de upphandlade varorna och tjänsterna finns redovisade i kommunens 
avtalsbas (i dagsläget ingår 324 i databasen). Här kan man tydligt följa såväl upphandlade 
företag, avtal och priser – allt för att underlätta uppföljningar.  
I kommunens interna arbete finns en webbshop där de personer som har fått 
mandat/ansvar kan göra beställningar. I detta upplägg innebär det att det endast är 
upphandlade varor till rätt priser som kan beställas.  
Dessa förbättringar har gjorts för att underlätta för såväl kommun som företag att enklare 
kunna följa de upphandlade avtalen. Och framförallt att göra rätt redan från början.  
 
Vad gäller uppföljningar så görs regelbundet stickprov, som sedan följs upp. Enligt 
upphandlingsenheten så hittar man ibland felaktigheter som man tar upp med 
leverantörerna. Att utgå från att det är oegentligheter är ett skarpt uttalande som får stå för 
frågeställaren. Det behöver inte per automatik vara ett uppsåtligt beteende bakom utan 
misstag, mänskliga faktorn etc.  
I enlighet med texten om uppföljning i policyn så anpassas den till avtalets värde etc.  
Uppföljningen av de upphandlingar som inte ingår i ovanstående system kan säkerligen 
förbättras, i de ärenden där det känns relevant. Likaså finns behov av fler utbildningar 
generellt kring upphandlingar, inköp och uppföljningar men där arbetsinsatsen får ställas 
mot upphandlingens omfattning och strategiska betydelse.  
 
Kommunstyrelsen tog i september 2020 beslut om att via internkontrollsystemet följa upp 
de risker som finns kopplade till avtalen inte följs upp vad gäller kostnad, kvalitet och miljö. 
Redovisning av resultatet ska ske i december 2021 i enlighet kommunstyrelsens beslut.  
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