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1 Sammanfattning
Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska
rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt
kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen.

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU.

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för
bolagen.

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av
varor och tjänster.

l ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU.
Skälen har varit olika, l något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019.

l något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling,
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset.
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts.
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.

l ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten.
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn,
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och
Åstorps kommun.
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i Björnekulla
fastigheter AB och Kvidingebyggen att:

—Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag

—Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till
dokumentation av direktupphandlingar

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att
behöva göra en otillåten direktupphandling

2 Inledning/bakgrund
Vi har av Åstorps kommuns lekmannarevisor fått i uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Att inte hantera upphandlingar rätt kan innebära att bolagen kan drabbas av höga
upphandlingsskadeavgifter. Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000
kronor och upp till 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av avtalsvärdet.

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin
riskanalys, att bolagens rutiner avseende upphandling behöver granskas.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och
BUTAB följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som avser de hetägda
bolagen.

Granskningen avser styrelserna i kommunens helägda bolag.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

—Kommunallagen 6 kap § 6

—Gällande lagar

—Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

—Dokumentstudier av bolagsordningar, ägardirektiv samt kommunens inköps- och
upphandlingspolicy

— Kommunikation med bolagens VD

—Avstämning mot leverantörsregister
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—Stickprovsvisa kontroller från leverantörsregister

Rapporten är faktakontrollerad av VD Mikael Fors.

3 Resultat av granskningen

3.1 Vad gäller?

3.1.1 Köp över direktupphandlingsgränsen

Ett kommunalt ägt bolag lyder under samma lagstiftning, avseende upphandling, som
de kommuner som äger bolag.

För köp överdirektupphandlingsgränsen, som är 615 312 kr (år 2020) under ett
räkenskapsår, gäller att inköpen ska annonseras öppet så att vilken leverantör som
helst ska kunna lämna anbud om de så önskar.

Förfrågningsunderlagen ska uppfylla vissa kriterier:

Principen om icke diskriminering
Principen innebär bl.a. att lokala leverantörer inte får ges företräde i
anbudsutvärderingen.

Principen om likabehandling
Principen innebär att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar. Alla
anbudsgivare ska ges samma information vid samma tillfälle. Det innebär bl.a.
att om en av anbudsgivaren ställer en fråga ska samtliga potentiella
anbudsgivare ge möjlighet att få samma information.

Principen om transparens
Bl.a. ska anbudsförfrågan utformas på sådant sätt att anbudsgivare ska kunna
förutse på vilket sätt anbuden kommer att utvärderas.

Proportionalitetsprincipen
Principen innebär att inte onödigt höga eller irrelevanta krav ska ställas i
anbudsförfrågan.

Principen om ömsesidigt erkännande
Principen gäller för upphandling över tröskelvärdena och innebär att intyg och
certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska
också gälla i övriga EU- och EES-länder.

3.1.2 Köp under direktupphandlingsgränsen

För inköp under direktupphandlingsgränsen, men över 100 000 kr, är det tillåtet med
s.k. direktupphandling. Det innebär att det är tillåtet att upphandla utan annonsering.
Dock ska fler än en leverantör ges möjlighet att lämna anbud. Något formkrav ställs
inte på annonsering eller förfrågan men de grundläggande principer som gäller för
upphandling över direktupphandlingsgränsen ska ändå eftersträvas.

Vid direktupphandling ställs krav på dokumentation.
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Riktlinjer för direktupphandling ska antas av upphandlande enhet
Varje direktupphandling ska dokumenteras och beskriva varför man valt
direktupphandling, vilka leverantörer som bjudits in att lämna anbud, val av
leverantör och motivering av detta.

Dokumentationen kan, förutom att det är lagkrav, vara till nytta för den upphandlande
enheten som beslutsunderlag till att istället välja att teckna ramavtal för inköp som görs
återkommande.

3.2 Följer bolagen ovanstående föreskrifter?
Detta kapitel redovisar resultatet av en genomgång av leverantörsreskontra för
kommunens bolag i syfte att kontrollera om upphandlingsregelverket följs.

3.2.1 BFAB

3.2.1.1 2019

Det största beloppet var på ca 20,4 mnkr inkl. moms (16,3 exkl. moms) och avser 16
fakturor från BTT Rivningsspecialisten (egentligen Resursbankdå BTT
Rivningsspecialisten sålt sina fakturor till Resursbank). Betalningarna avser rivning och
sanering på Björnekulla ås. BTT Rivningsspecialisten är upphandlad såsom en
entreprenadupphandling. Upphandling gjordes 2018-06-15 och annonsering skedde
via TendSign.

Sammanlagt har 73 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl.
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor.

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och har ej heller
dokumenterats.

3.2.1.2 2020 (t.o.m. oktober månad)

Det största beloppet är på ca 8 mnkr exkl. moms och avser 142 fakturor från BAB
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-28.

Sammanlagt har 69 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl.
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor.

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller
dokumenterats.
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3.2.2 Kvidingebyggen

3.2.2.1 2019

Det största beloppet är på ca 31,1 mnkr exkl. moms och avser 31 fakturor från BAB
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat upphandling 2018-
06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster.

Sammanlagt har 40 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl.
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor.

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller
dokumenterats.

3.2.2.2 2020 (t.o.m. oktober månad)

Det största beloppet är på ca 2,5 mnkr och avser fakturor från Åstorps kommun för
internbank och borgensavgifter. Därefter kommer BAB Byggtjänst AB som skickat 50
fakturor på sammanlagt 2,1 mnkr. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat
upphandling 2018-06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster.

Sammanlagt har 30 leverantörer fakturerat med mer än 100 000 kronor exkl. moms
och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor.

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller
dokumenterats.

3.2.3 BITAB

3.2.3.1 2019

Det största beloppet är på 743 142 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer 9
fakturor från NCC på sammanlagt 524 645 kronor exkl. moms som avser
fiberförläggning. BITAB har ett samarbetsavtal med Öresundskraft som projekterar och
beställer från sina entreprenörer.

3 av beloppen, utöver fakturering från Åstorps kommun, ligger över 100 000 kronor
exkl. moms. Inget av dem föranleder en upphandling då det rör sig om koncerninterna
tjänster och samarbetsavtalet med Öresundskraft.

3.2.3.2 2020 (t.o.m. oktober månad)

Det största beloppet är på 246 697 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer BFAB
som fakturerat för koncerninterna tjänster såsom personalkostnader m.m.
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3.2.5

NCC har skickat 3 fakturor på sammanlagt 127 034 kronor exkl. moms för
fiberförläggning via samarbetsavtalet med Öresundskraft.

Ingen av posterna föranleder en upphandling då det handlar om samarbetsavtalet samt
koncerninterna tjänster.

3.2.4 BUTAB

Det är mycket få inköp som görs av BUTAB och inget av dem föranleder en
upphandling.

Kommentarer

Vi kan konstatera att avsteg från direktupphandlingsreglerna görs i flera fall.

3.3 Samordnad upphandling

Enligt ägardirektiv ska inköp och upphandling ske i enlighet med kommunens inköps-
och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas.

Samordning mellan kommunen och bolagen i upphandling sker i ett antal fall. Det
största och främsta avser energi där BFAB upphandlar för hela kommunkoncernen. De
senaste upphandlingarna på energiområdet har skett genom att BFAB anslutit sig till
de upphandlingar som Kommentus genomfört. För en del mindre upphandlingar där
kommunen har avtal ansluter sig BFAB med egna s.k. hängavtal.

Samordnad upphandling sker även för försäkringar, försäkringsmäklartjänster och
banktjänster, l övrigt är det lite varor och tjänster där BFAB och kommunen har samma
behov.

3.3.1 Kommentarer

Samordnad upphandling sker för en del varu- och tjänstegrupper men inte alla.
Generellt kan sägas att samordning ofta leder till större volymer med efterföljande
bättre priser.

3.4 Riktlinjer för direktupphandlingar
Som framgår av avsnitt 3.1.2. ovan är det lagkrav på att en upphandlande enhet ska ha
dokumenterade riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. På fråga till VD om
sådana riktlinjer finns var svaret att BFAB och övriga bolag saknar sådana
dokumenterade riktlinjer. Bolaget uppger att de söker efter vad som behöver
upphandlas och jämför priser utan någon dokumentation. Undantag är upphandling av
krediter där bolaget alltid följer en viss rutin och dokumenterar.

Dock har kommunen antagit anvisningar för direktupphandling daterat 2017-03-20. l
anvisningarna står att de ska vara vägledande vid all direktupphandling i kommunen
och i tillämpliga delar även för kommunens helägda bolag. Detta är tydligen inte känt
av bolagen. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas ha en god
kännedom om anvisningarna, kommunens upphandlingspolicy och gällande lagar och
regler som rör upphandling. Utbildning i direktupphandling för inköpare sker, enligt
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kommunens inköpsansvarige, vid certifiering av inköpare. Certifiering sker via
ekonomiavdelningen och upphandlingsenheten. Löpande information sker via
inköpsforum med olika inriktningar via ekonomiavdelningen och inköpssamordnarna.
Inköpsansvarig pekar också på att det på intranätet finns råd och stöd till inköpare.

l anvisningarna står att kommunens centrala upphandlings- och inköpsfunktion ska
genomföra alla direktupphandlingar mellan 100 000 kronor och det lagstadgade
beloppet för direktupphandling.

Som bilaga till anvisningarna finns en processkarta som beskriver hur
direktupphandlingar ska ske. Denna följs inte av kommunens bolag. Då uppstår frågan
om hur formuleringen i anvisningarna ska tolkas avseende att de även gäller för
kommunens helägda bolag "i tillämpliga delar".

3.4.1 Kommentarer

Vi konstaterar att det finns ett gällande regelverk för direktupphandlingar för kommunen
som även inkluderar "i tillämpliga delar" kommunens helägda bolag. Vi konstaterar
samtidigt att regelverket inte är känt i bolagen och för dem som agerar inköpare i
bolagen. Om regelverket ska gälla även bolagen bör det definieras vad som avses med
tillämpliga delar och någon form av kontrollfunktion bör finnas för att garantera att
regelverket följs. Om det är så att bolagen aldrig går via upphandlingsenheten som
enligt kommunens egna regelverk ska genomföra direktupphandlingar för alla inköp
över 100 000 kr och detta inte sker borde det uppmärksammas av
upphandlingsenheten. l övrigt anser vi att det bör tas ställning till om det är praktiskt att
alla direktupphandlingar som sker i bolagen ska göras av upphandlingsenheten.

3.5 Dokumentation av direktupphandlingar
Genomförda direktupphandlingar ska var för sig dokumenteras. Av dokumentationen
ska framgå skälen till direktupphandlingen, vilka som anmodats skicka anbud och
skälen till vald leverantör. Detta görs inte regelmässigt av BFAB, enligt VD. Ibland är
det så att bolaget behöver anlita en entreprenör som inte har serviceavtal med bolaget.
Ofta handlar det om små uppdrag på upp till omkring trettio tusen kronor. Om då
prisbilden är bra och entreprenören utför ett gott arbete följer kanske fler sådana
uppdrag och till slut är man uppe i gränsen för när en regelrätt direktupphandling ska
göras. Så kan ske utan avsikt och för att ingen tänkt på att volymerna blivit höga.
Bolaget tar dock årligen fram listor och utvärderar vad bolaget bör se över för att få ett
underlag som hjälper till att bedöma om upphandling bör ske eller inte. Ett exempel vid
en sådan genomgång är att bolaget insåg att de köpt mycket från Ahlsell och därför
beslutade att göra en upphandling av sådana varor som Ahlsell levererar. Upphandling
skedde inte utan BFAB anslöt sig istället till ett avtal som tagits fram av Kommentus.
Enligt uppgift från VD blev det rätt enligt gällande regelverk men negativt ur en
ekonomisk synvinkel då ett flertal av varorna jämfört med tidigare prislista blev dyrare.

3.5.1 Kommentarer

Dokumentation av direktupphandlingar ska göras enligt lag. Det är inte godtagbart att
detta inte görs.
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3.6 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av
upphandlingar i BFAB

Några av BFAB:s inköp har inte upphandlats korrekt med hänsyn till LOU. Det kan
finnas skäl till att inte göra en upphandling enligt LOU. l de fallen ska den
upphandlande enheten åberopa synnerliga skäl till avsteget. Bevisbördan för vad som
är synnerliga skäl vilar på den som handlar upp. En fullständig förteckning av vad som
kan anses vara synnerliga skäl finns inte, utan det får avgöras från fall till fall.

Vid beräkning av om en upphandlande enhet kommer att köpa för mer än
direktupphandlingsgränsen ska en sammanräkning av upphandling av samma art
göras. Om t.ex. två olika leverantörer säljer samma typ av varor och tjänster ska den
sammanlagda summan användas för att avgöra om köpen överstiger
direktupphandlingsgränsen och att då en fullständig och annonserad upphandling ska
göras. Vi har inte gjort några sådana bedömningar i denna granskning utan istället tittat
på de enskilda leverantörerna till kommunens bolag.

Om ett kontrakt löper under mer än ett kalenderår ska hela kontraktet räknas vid
beräkning av avtalssumman.

Nedan följer några avvikelser från upphandlingsreglerna och BFAB:s motivering till
dessa.

3.6.1 Expandia

2019 hyrde BFAB modujlerfrån Expandia för sammanlagt 6,3 mnkr exkl. moms och för
3,9 mnkr hitintills år 2020.

Prismässigt var avtalet enligt ett av Kommentus upphandlat avtal avseende
hyresmoduler 2018. Våren 2019 uppstod i Åstorp en akut situation då verksamheten
på Haganässkolan via skyddsombud och ledning krävde nya lokaler omgående för att
kunna bedriva undervisning. För att lösa situationen gick BFAB på Kommentus
upphandling men ställde endast frågan om vem som kunde leverera en modulskola för
250 elever redan till starten av höstterminen 2019. Expandia kunde göra detta och
därför gjordes en beställning som baserades på angiven upphandling av Kommentus
2018.

3.6.2 J Losell Projektledning AB

BFAB köpte projektledningstjänster av J Losell Projektledning AB för 1 ,2 mnkr 2019
och för 933 tkr 2020. VD för BFAB förmedlar att konsultupphandling för projektering,
kvalitetsansvarig och besiktningar är ett stort dilemma för bolaget och har varit uppe på
bolagets agenda en längre tid. En upphandling, menar VD, innebär att man får ett
upphandlat pris från ett konsultbolag vilket bara säger pris och tid medan kvalitet inte
kan säkerställas. Erfarenhetsmässigt innebär ett lågt pris också låg erfarenhet och den
dubbla tiden för genomförandet, l större projekt såsom en ny skola fungerar det med
att handla upp tjänsterna men inte i mindre projekt som ibland bara innebär
förändringar i befintliga lokaler.
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BFAB:s princip har på grund av ovanstående varit att söka konsult som de bäst anser
kan utföra den tjänst som bolaget behöver och att mindre fokusera på vilket
konsultbolag denna tillhör. VD är medveten om att det är formellt fel men bedömaer att
det säkert är mer ekonomiskt lönsamt. Strävan är att hitta kunniga konsulter som kan
ge valuta för pengarna och som samtidigt upphandlas korrekt.

3.6.3 Bravida Prenad AB

BFAB köpte varor och tjänster för 771 tkr 2019. Utöver service, reparation och utbyte
av delar av larm som initialt installerats via leverantören är omkring 50 procent av det
totala beloppet avseende åtgärder för en vattenskada samt ombyggnad vid
vattenskada i Badhushallen våren 2019. Bolaget hade en upphandlad entreprenör,
Caverion, men Caverion hade vid tillfället resursbrist och kunde inte ta uppdraget.
Bravida Prenad hade möjlighet att utföra arbetena som var nödvändiga för
vattenskadan och fick därefter också utföra den ombyggnad av våtutrymme som
uppkom då BFAB ändå fick riva upp stora delar i omklädningsrummen.

3.6.4 Plåt- och takarbeten

BFAB har köpt plåt- och takarbeten från tre företag under 2019 och 2020. Kvidinge
plåtslageri AB har levererat för 885 tkr under 2019 och för 153 tkr under 2020. HBG
Vent & styrteknik AB har under 2019 levererat för 831 tkr 2019 och för 1,1 mnkr under
2020. A Madsens Takservice har levererat för 376 tkr under 2020.

För tak- och plåtarbeten har BFAB tidigare haft upphandlade serviceavtal som årligen
motsvarade väldigt låga volymer. Till följd av detta valdes dessa arbeten bort i bolagets
upphandling 2019 för att inte ge leverantörerna falska förhoppningar om arbeten åt
BFAB. 2015 gjordes en upphandling som inte motsvarade de förväntningar som
leverantörerna rimligen kan ställa varvid dessa avtal inte förlängdes. 2019 uppstod
behov av flera akuta tak- och plåtarbeten som var nödvändiga att göra med kort varsel
och då fanns inte tid att genomföra någon ny upphandling av servicearbeten för plåt
och tak. Arbetena bedömdes vara väl utförda och motsvarade en kostnadsbild bolaget
förväntade sig och därför fortsatte BFAB att använda dessa mera lokala och i bolagets
ögon duktiga och kostnadseffektiva entreprenörer.

3.6.5 Generellt

En lista på leverantörer och hur mycket bolaget har köpt från varje leverantör och typ
av varor och tjänster tas fram årligen av BFAB. Syftet är att följa upp utfallet av
upphandlade servicearbeten samt för att se om det finns områden där bolaget måste
omvärdera sitt agerande genom att avsluta avtal eller för att genomföra nya
upphandlingar för bästa ekonomiska utfall för bolaget.

BFAB har till följd av en sådan genomgång nyligen gjort ett avrop till Kommentus
upphandling gällande järnhandelsvaror och skyddsutrustning. Den årliga
genomgången avser BFAB fortsätta med vilket kommer att få till följd att vissa
upphandlingar kommer till medan andra kommer att försvinna. Det är hela tiden en
balansgång, menar VD, hur frågan hanteras såväöl praktiskt som ekonomiskt och med
tidsmässigt rimliga ledtider när arbeten väl behöver utföras i relation till LOU. Bolaget

10

© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public



följer, enligt VD, löpande Kommentus och andra gemensamma upphandlingar för att se
om det i dessa finns några områden där bolaget kan ansluta sig då dessa
upphandlingar oftast är ganska stora med goda ekonomiska effekter som följd.

3.7 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av
upphandlingar i Kvidingebyggen
I Kvidingebyggen har vi inte funnit några större avvikelser mot LOU. Från Thyréns har
bolaget köpt tjänster 2019 för 708 tkr utan upphandling. Anledningen är samma som
för anlitandet av J Losell AB för BFAB, d.v.s. fokus på konsulternas kompetens och
kvalitet i leveranser snarare än billigast pris. Några andra avvikelser där beloppen
överstiger direktupphandlingsgränsen kan vi inte konstatera. Det gäller även för 2020.

3.8 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av
upphandlingar i BITAB och BUTAB
Bolagen köper inte mycket varor och tjänster och har inte haft några upphandlingar
som står i strid med LOU.

4 Slutsats och rekommendationer

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU.

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för
bolagen.

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av
varor och tjänster.

l ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU.
Skälen har varit olika, l något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019.

l något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling,
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset.
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts.
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.
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l ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten.
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn,
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och
Åstorps kommun.

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Björnekulla
fastigheter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:

—Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till
dokumentation av direktupphandlingar

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att
behöva göra en otillåten direktupphandling

Datum som ovan
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Göran Acketoft
Certifierad kommunal revisor
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