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INLEDNING/BAKGRUND

Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden.
Revisorerna provar om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk
synpunkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den interna
kontrollen ar tillracklig.
Namnderna/ styrelserna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, samt de foreskrifter som
galler for verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig samt
att verksamheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt.
Den grundlaggande granskningen genomfors varje ar avseende namnder och styrelser och
ar till sin karaktar en lopande insamling av fakta och iakttagelser.
2

SYFTE, REVISIONSFAAGA OCH AVGRANSNING

Syfte
Syftet med den grundlaggande granskningen ar att ge underlag for bedomning av
styrelsernas och namndernas styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i
redovisningssystem och rutiner samt maluppfyllelse.
Revisionsfragor
Granskningen omfattar foljande fragestallningar/granskningsomraden:
•

Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet?

•

Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet?

•

Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och
verksamhet?

•

Nar namnden faststa llda mal for ekonomi & verksamheten?

•

Far namnden aterrapportering av beslut som fattats pa delegation?

Avgransning
Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och
arsredovisning. Granskning av delarsrapport och arsredovisning sker enligt separat
projektplan.
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REVISIONSKRITERIER

Reglementen
Delegationsbestammelser
Budget 2019
Kommunallagen
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METOD

Granskningen utfors genom inhamtning och granskning av protokoll, styrande dokument,
hearings, samt inhamtning av skriftliga svar pa fragor.

5

RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Samverkan inom upphandling mellan lanets kommuner har pagatt sedan 2005 med
bstersunds kommun som vardkommun. I december 2017 skickade Are kommun en
skriftlig uppsagning av samverkansavtalet inom upphandling. Uppsagningen tradde i
kraft 2019 vilket innebar att alla lanets kommuner forutom Are kommun ingar i
upphandlingssamverkan 2019.
Den grundlaggande granskningen av namnden for gemensam upphandling visar att
namnden har bedrivit sin verksamhet inom tilldelade resurser och budget. Namnden har
haft tre sammantraden under aret och inte varit beslutsfor vid ett av sammantradena pga
bristande narvaro och darfor bordlades beslut till nastkommande sammantrade. Protokoll
fran namndens sammantraden har forts, justerats och anslagits enligt plan.
For 2019 har ingen verksamhetsplan med mal tagits fram. En extern utredning angaende
upphandlingskontoret gjordes 2018 och har forslag pa atgarder fran utredningen
planerats och utforts under 2019. For 2019 har ingen verksamhetsplan tagits fram for
namnden eller upphandlingskontoret utan i budgetplanen finns aktiviteter for
verksamhetsutveckling 2019. Det finns inga konkreta mal eller sammanstallning pa hur
val aktiviteter ar uppfyllda. Uppfoljning och utvardering av namndens och
upphandlingskontorets budget har gjorts under aret1 men noteringar om uppfoljning av
verksamhet saknas i protokoll for namnden.

Bedomning
•

Verlcsamhetsplanfor 2019 har ej tagitsfram och vi anser att detta cir en brist da
en verlcsamhetsplan innehaller de uppgifter namnden slca arbeta med.

•

Namnden lwr haft en tillfredsstallande uppfoljning och rapportering av elconomi
under aret.

lnom namnden gars en riskanalys for verksamheten under aret. Utifran riskanalysen tas
internkontrollplan fram och for 2019 har planen faststallts 2 och foljts upp inom namnden.
Kontrollomraden i planen omfattar att:
kontrollera att tagna beslut av namnden efterlevs,
ekonomisk uppfoljning gars och att ekonomiska prognoser tas fram,
dokumenthantering sker i enlighet med dokumenthanteringsplan,
utvardering av upphandlingskontorets verksamhet,
delegationsbeslut har fattats i enlighet med delegationsbestammelser,

1

Protokoll, Gemensamma namnden for upphandlingssamverkan, dnr 00020-2019, §11

2

Protokoll, Gemensamma namnden for upphandlingssamverkan, dnr 00009-2019, §5

Revisionsra pport

5 (6)
Dnr: 00005-2019

2020-03-16

4U!R1U H0S
ltOIIJ WU.N

upphandlingar sker i enlighet med gallande regelverk och rutiner.
I granskningen har det noterats att uppfoljning och utvardering av internkontrollplanen
gjorts for 2019.
Namnden har antagit egna delegationsbestammelser och delegationsbeslut har lopande
anmalts till namnden under aret.

Bedomning

•

Uppfoljning och utviirdering av internlcontrollplanen har utforts enligt plan.

•

Anmiilan av delegationsbeslut till niimnden har fungerat tillfredsstiillande under
aret.

Det har under aret skett forandringar hos upphandlingskontoret med bland annat en ny
chef och tva avtalscontrollers som har slutat under hasten. Utbildning inom upphandling
har skett under aret for att hoja den generella upphandlingskompetensen. Deltagare fran
samtliga kommuner som ingar i det samordnade upphandlingsarbetet har deltagit pa
utbildningarna inom offentlig entreprenadutbildning. Upphandlingskontoret har
genomfort utbildning inom upphandling for politiker och ledningspersoner hos flera av de
kommuner som ingar i samarbetet.
Namnden och upphandlingskontoret arbetar med indikatorer och enligt dessa har
kvalitetsindex och nojdkundindex forsamrats jamfort med 2018. Forsamringen antas bero
pa den turbulens och de forandringar som varit pa upphandlingskontoret under aret3.
Antal genomforda och klara ramavtalsupphandlingar och uppdragsupphandlingar har
okatjamfort med 2018. Lokala upphandlingsgrupper ar ett prioriterat omrade och antalet
besok har okat jamfort med 2018 . Antalet naringslivstraffar har minskat jamfort med
2018 och tre upphandlingar har overprovats vilket ar nagot fler an 2018.
Indikator

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Kvalitetsindex

72

81

77

Nojdkundindex

66

77

75

Antal ramavtals upphandlingar

22

8 (15/7) *

19

Antal uppdragsupphandlingar

47

45 (20/4) *

72

Antal besok lokal
upphandlingsgrupp

7

7

10

Antal naringslivstraffar

11

9

5

Antal overprovningar

1

1

3

* Genomforda klara (paborjade/ej paborjade)

beslutade namnden att uppdra till upphandlingskontoret att utreda om de
kommuner som ingar i gemensamma namnden for upphandlingssamverkan far ut ett
mervarde som motsvarar den insats i pengar som de betalar till gemensam namnd.

2018

3

Upphandlingskontorets ~rsredovisning 2019
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Utredningen utfordes av extern konsult och redovisades i september 2018 och en
handlingsplan togs fram.
Bedomning
•

6

Vi bedomer att upphandlingskontoret trots ett turbulent 2019 med bland annat
byte av upphandlingschef och svarigheter med kompetensforsorjning har utfort
sitt uppdrag under aret.

KVALITETSSAKRING

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter
som finns med i revisionsrapporten.
Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har <let primara ansvaret for att den
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda .
Ansvarig for kvalitetssakring har <let overgripande ansvaret for att kontrollera om
granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att <let finns en
overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta,
slutsatser/bedomningar och framforda forslag.
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