
Kommunfullmäktige Åstorps kommun 2021-02-22 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) 

- Strategisk lokalförsörjningsplan som en förutsättning för effektiv process i 
byggnationer.  

 
Åstorps kommun har sedan en tid tillbaka tagit beslut om en ny idrottshall på Bjärshög och en ny 
skola på Haganäs. Samtidigt har kommunen genom en längre period haft svårt att genomföra olika 
byggprojekt och kommunen har skjutit investeringarna framför sig. Genomförandegraden har varit 
alltför låg. Under 2020 gjorde kommunen ett omtag och därmed har graden ökat. Att ompröva och se 
över investeringsbudgeten har varit en fråga som vi har drivit och påtalat, och nu fått gehör för.  
 
I revisionens granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess 2020-11-10 påtalades bristerna 
gällande tidigare sätt att hantera investeringar i kommunen. Rapporten framhåller att kommunens 
arbete med att projektera nya idrottshallar och en ny skola har dragit ut på tiden. Revisionen påpekar 
kommunens brist på dokumentation gällande kommunikation, rollfördelning och ansvar.        
 
Revisionen framhåller även att kommunen har lidit brist på planering eftersom det inte funnits någon 
lokalförsörjningsplan och en strategi för befintliga lokaler och nyetablering. Samarbetsproblem 
mellan olika förvaltningar lyfts även fram.  
 
Moderaterna var framsynta och motionerade 2017-05-29 om att skyndsamt ta fram en strategisk 
lokalförsörjningsplan. Motionen avslogs på KF 2018-01-29, med följande yrkande av Ronny 
Sandberg att” förutsättningarna som krävs för upprättande av en lokalförsörjningsplan inte bedöms 
föreligga i nuläget”.  
 
Med likalydande andemening så kom Åstorpsalliansen 2019-04-29 tillbaka med en ny motion på 
området med snarlika att-satser.  Nu arbetas det febrilt med att ta fram en lokalförsörjningsprocess 
och plan på området. Tiderna ändras men behoven är lika akuta.   
 
Därav min fråga till kommunalrådet:  
 
Vad föranleder kommunalrådet att göra det här omtaget och numera se behovet av en strategisk 
lokalförsörjningsplan och även inse behovet av engagemang i frågan om nya skolor och 
idrottshallar? 
 
2021-02-18 
För Åstorpsalliansen  
 
Åsa Holmén (L) 
 
 
 



               
Åstorpsalliansen 

Interpellation till Lennart Fredriksson, ordförande i BFAB, KVB, BITAB och BUTAB 

Bolagen får skarp kritik från revisionen gällande hanteringen av bristen på upphandling. På uppdrag 
av kommunrevisionen genomförde KPMG, Granskning av upphandling BFAB, Kvidingebyggen, BITAB 
och BUTAB, 2020-12-09.    

Varför följer inte bolagen beslutad inköps- och upphandlingspolicy och varför dokumenteras inte 
direktupphandlingar?      

Följande rekommendationer ger revisionen bolagen: 

 ”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. ”, från granskningsrapporten KMPG, sida 3.   

Därav våra frågor: 

1.       Vilka åtgärder och beslut i styrelsen är vidtagna utefter rekommendationerna från 
granskningsrapporten? 

2.       På de område som har blivit föremål för granskning visar rapporten stora brister i följsamhet 
kring en regelrätt upphandling. Varför följer inte bolagen de anvisningar som är framtagna 2017-
03-20 av kommunen och som även ska gälla för de helägda bolagen?   

3.       Varför bryter bolagen mot lagen gällande att direktupphandlingar skall dokumenteras?   

4.       Kände du som ordförande i bolagen och tillika ofta tjänstgörande ersättare i 
Kommunstyrelsen inte till kommunens skriftliga riktlinjer gällande direktupphandlingar? 

5.     Vilka är skälen till att bolagen frångår LOU på flertalet granskade område? Finns det ett 
medvetet val att strunta i lagen om offentlig upphandling? Vilket ansvar har du som ordförande 
för att lagstiftningen inte följs och ej heller antagna ägardirektiv som tar upp att inköp och 
upphandling ska ske enligt antaget regelverk i kommunen för upphandling?        

2021-02-15  

 Åsa Holmén (L) Wiveca Andreasson (M) Hans Sundström (KD)  



 

 

 











 
 

Åstorpsalliansen 
Interpellation: Socialchefens avgång i Åstorps kommun 

Ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 

Den 22 januari kunde vi läsa i Helsingborgs Dagblad att socialchef Monica Ehnberg slutar sin 
tjänst. Brist på förtroende från politiker uppges vara hennes anledning att sluta. 
Tidningsartikeln anger att det är på grund av en tvist med Ronny Sandberg som hon väljer att 
säga upp sig. 
 
Vi som representerar Åstorpsalliansen i socialnämnden läste detta med bestörtning. Vår 
mycket kompetenta och drivna socialchef Monica Ehnberg har tillsammans med sina 
medarbetare gjort ett stort arbete för att vrida ekonomin från stort underskott 2018 till en 
ekonomi i balans 2020. Hon har med verkligt engagemang och höga målsättningar jobbat för 
att förvaltningen ska utvecklas och bli bättre och bättre, i alla verksamheter. Hon har visat att 
det går att nå resultat. Vi har uppskattat henne mycket. 
 
Det som har hänt och som motiverat socialchefens avgång är att Ronny Sandberg och 
socialnämndens ordförande har haft samtal med facklig representant utan att ha förvaltningen 
som är arbetsgivaransvarig närvarande, för att diskutera personalproblem. Att göra detta utan 
prata med arbetsgivaren (förvaltningen) först skapar problem och sänder fel signaler. Det 
borde Ronny Sandberg förstå. Detta är en kränkning av organisationens uppgifter och ansvar. 
De närmast berörda cheferna måste inkluderas i överläggningarna. Men det skedde inte. 
Socialchefen uppfattade situationen som en förolämpning mot organisationen, så stark att hon 
valde att säga upp sig.  
 
Nu står vi här utan en socialchef som vi alla har uppskattat och hade velat behålla länge till. 
Det finns många pågående projekt som hon skulle behöva fortsätta att driva och föra i hamn. 
Nu funderar vi hur nästa steg inom de olika verksamheterna inom socialförvaltningen ska 
kunna förverkligas. Det gäller fortsatt utveckling samtidigt som den ekonomiska styrningen 
fortsätter i en balanserad ekonomi. Monica Ehnberg sjösatte också projektet ”Tryggare 
Åstorp” som behöver fortsätta att drivas på, för hela kommunens bästa.  
 
Vår kommun finns med på den där trista listan över utanförskapskommuner. Det medför att 
behoven av en välfungerande socialtjänst är stora. Under pågående pandemi har vi nåtts av 
besked att våld i nära relationer, både mot vuxna och mot barn, har ökat. Ökningen av 
ansökningar om ekonomiskt bistånd märks också av. Det finns många andra utmaningar som 
behöver hanteras för ett tryggare Åstorp för alla kommuninvånare. Vi behöver även i 
fortsättningen en person motsvarande Monica Ehnbergs kompetens och engagemang.  
 
Den okänslighet som Ronny Sandberg här har visat prov på och som han inte på något sätt 
ägnar sig åt självkritik för, har här skadat kommunens verksamhet och framför allt rykte som 
arbetsgivare.  
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
Den 28 september klubbade vi i kommunfullmäktige en ny styr och ledningsmodell för 
Åstorps kommunkoncern. I denna kan vi utläsa ”Åstorp kommunkoncern utgår från tillit som 
grundprincip för styrning och ledning.” Senast vi genomförde en medarbetarundersökning var 
vad vi kan utläsa år 2015. 
 
Nu frågar vi: 
 

1. Är du, Ronny Sandberg, beredd att ta på dig skulden för socialchefens uppsägning? 
Eller ska den helt ligga på socialchefen? 
 

2. Hur ska Åstorps kommun kunna attrahera en ny kompetent och engagerad socialchef 
likt den vi förlorat med hänsyn till det som inträffat (dvs att vi som politiker går in på 
arbetsgivarens/tjänstemännens område)?  
 

3. Hur ser planen ut för en rekrytering av en ny socialchef? Och hur kvalitetssäkrar vi 
och gör vårt yttersta för att finna rätt person? 
 

4. Hur skulle du skulle du vilja beskriva fackets roll i förhållande till arbetsgivaren? Vad 
anser du vara den korrekta vägen att förmedla den information som når facket och som 
behöver åtgärdas av arbetsgivaren? 
 

5. Varför har ingen medarbetarundersökning genomförts sedan 2015? 
 

6. På vilket sätt ska vi bygga upp det tillitsbaserade ledarskapet i linje med som det står 
beskrivet i den nya styr- och ledningsmodellen för Åstorps kommun? 
 

7. Ronny, hur skapar du tillit i en organisation? 
 

8. Hur ska vi arbeta framåt för att inte tappa personer i ledande befattning? 

 
 

 
För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 22 februari 2021 

 

Hans Sundström (KD)            Wiveca Andreasson (M)      Åsa Holmén (L)
  

 



 
 

Åstorpsalliansen 
 

Tidigare frågor som omformulerats: 

 
1. Hur kan kommunen nu göras så skadeslös som möjligt i form av en snar nyrekrytering 

av ny socialchef? Hur kan rekrytering ske med så lite tappad tid som möjligt?  
 

2. Hur kan rekryteringsprocessen av ny socialchef bli både snabb och noggrann? Vår 
kommun med dess särskilda utmaningar behöver en lika kompetent och engagerad 
socialchef som den vi nu har förlorat. Den kravprofil som ställs behöver motsvara 
höga krav.  

 



Svar på interpellationen " Socialchefens avgång i Åstorps kommun"
Ställd av Hans Sundström (KD) Wiveca Andreasson (M) och
Åsa Holmen (L)

Då mycket i interpellationen redan har skrivits om på debattsidan i HD så väljer
jag att direkt gå till frågorna.

Fråga l. Att jag som politiker lyssnar på kommuninvånare, anställda, företagare,
föreningar m.m. Kan jag inte känna skuld för. Att någon anställd skulle ha ett
problem med detta har jag svårt att förstå.

Fråga 2. Att lyssna på synpunkter är en sak, att kliva in på tjänstemännens
område är något helt annat. På vilket sätt har jag klivit in på Socialchefens
område?

Fråga 3. Att ta fram en kravprofil för en ny Socialchef och sedan försöka välja
den bästa av sökande för att nå detta.

Fråga 4. Fackföreningens roll är att företräda sina medlemmar. Hur de gör detta
beslutar medlemmarna själva om. Hur samverkan går till styrs av lagstiftning
och genom avtal mellan parterna.

Fråga 5. På gmnd av personalbrist på HR-avdelningen genomfördes det ingen
2017. Sedan diskuterades frågan i KS där man ville sen en annan form på
medarbetamndersökning. HR-chefen har fått i uppdrag att ta fram en sådan.

Fråga 6. Framförallt genom dialog.

Fråga 7. Genom dialog och förtroende för varandra i organisationen.

Fråga 8. Se svar fråga 6 o 7. Sedan måste vi lyssna på vår personal, det gäller
både ris och ros. För att skapa ett klimat som alla trivs i, då stannar personal
oavsett befattning.

Tidigare omformulerade frågor

Fråga l. Det får ta den tid det tar, det viktiga är att rätt person blir anställd.

Fråga 2. Se svar ovan
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska tekniska kontorets 
inköp, upphandling samt rutiner kring upprättande och kontroll av inventarieförteckning. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Mot bakgrund av de oegentligheter som uppdagats och som det skrivits om i 
tidningarna drar kommunens revisorer slutsatsen att rutinerna behöver granskas. Enligt 
tekniska chefen har förvaltningen idag ”jättekontroll” och revisorerna vill få det kartlagt 
vad denna ”jättekontroll” består av. 

Förvaltningen anlitar entreprenörer för bl.a. markarbeten och revisorerna vill ha 
kännedom om giltiga avtal finns och att de är upphandlade i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån revisionsfrågorna är att det finns potential till 
förbättringar även om mycket har förbättrats jämfört med för några år sedan. 

Vi bedömer att det är tydligt vem som har rätt att göra inköp och avrop från ramavtal. 

Vi bedömer även att kontroll av fakturor innan beslutsattest görs uppfyller de krav man 
rimligen kan ställa. 

Rutiner kring hur inköp av verktyg, maskiner etc. förs in i förrådets inventarieförteckning 
fungerar. Inventering av förrådet görs i tillräcklig omfattning och på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Vi bedömer dock att upphandling och inköp från flera leverantörer inte fullt ut uppfyller 
de krav som LOU ställer. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Se över de avtal som vi i denna granskning har bedömt inte uppfyller kraven på en 
korrekt upphandling enligt LOU. 

— Göra mer noggranna uppskattningar av volymer i förfrågningsunderlagen vid 
kommande upphandlingar 

— Göra en upphandling av ramavtal för att tillfredsställa tekniskas akuta behov av 
industriförnödenheter (IGRAB) 

— Uppdatera attestblanketter med rätt namn 
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2 Inledning/bakgrund 

KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska tekniska kontorets 
inköp, upphandling samt rutiner kring upprättande och kontroll av inventarieförteckning. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Mot bakgrund av de oegentligheter som uppdagats och som det skrivits om i 
tidningarna drar kommunens revisorer slutsatsen att rutinerna behöver granskas. Enligt 
tekniska chefen har förvaltningen idag en god kontroll och revisorerna vill få det kartlagt 
vad denna kontroll består av. 

Förvaltningen anlitar entreprenörer för bl.a. markarbeten och revisorerna vill ha 
kännedom om giltiga avtal finns och att de är upphandlade i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att konstatera om tekniska kontoret har kontroll på rutiner 
avseende inköp, upphandling samt upprättande och kontroll av inventarieförteckning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Vem på kommunens förråd har rätt att göra inköp. Med inköp avses även avrop 
från ramavtal. 

— På vilket sätt kontrolleras att det som står på fakturor är det som har levererats 
innan slutattest görs? 

— Hur ser rutinerna ut kring hur inköp av verktyg, maskiner m.m. förs in i förrådets 
inventarieförteckning? 

— Hur ofta inventeras förrådet och på vilket sätt? 

— Finns avtal för entreprenörsarbeten och är dessa upphandlade i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling? 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

— Lagen om offentlig upphandling 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier 
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— Intervjuer 

— Granskning av inventarieförteckning 

— Stickprov för att verifiera om inventarier finns i kommunens förråd 

— Analys av leverantörsreskontra för att mot detta kontrollera om giltiga avtal finns 
och om upphandling har gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling 

 

Rapporten är faktakontrollerad av Jörgen Wallin, Simon Jaldefjord och Mikael Kadanik. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation 

Åstorp tillsammans med Klippan, Perstorp och Bjuvs kommuner har en gemensam 
upphandlingsverksamhet belägen i Klippan. 

Alla inköp initieras av chefen på förrådet samt tekniska chefen. Inköp där den 
sammanlagda upphandlingsvolymen inte når upp till kraven på upphandling följer 
Åstorps kommuns attestreglemente.  

Tekniska chefen uppger att kommunens inköpsrutiner följs. 

3.1.1 Bedömning 

Att Åstorps, Klippans, Perstorps och Bjuvs kommuner samverkar kring upphandlingar 
ger ökade möjligheter till professionella upphandlingar. Övriga inköp som inte föregås 
av upphandlingar regleras av attestreglementet. Med de tidigare händelserna i åtanke 
och i samtal med nuvarande chef på förrådet bedömer vi att inköp och fakturor 
hanteras med nogsamhet numera. 

3.2 Åstorps kommuns attestreglemente 

Kommunens attestreglemente är beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-15 (§ 216). 
Syftet med reglementet är att säkerställa rättvisande redovisning och att förebygga 
oegentligheter. Reglementet anger regler för kontroll av ekonomiska transaktioner, 
attesträtt, ansvar och jäv. 

Reglementet anger två obligatoriska attestmoment. 

1) Mottagningsattest 
Mottagningsattestanten ska ansvara för att tillräcklig information finns för att en 
ekonomisk transaktion ska kunna godkännas och verkställas. 

2) Beslutsattest 
Beslutsattestanten är ytterst ansvarig för att godkänna och verkställa en 
ekonomisk transaktion. 

Den som mottagningsattesterar ska kontrollera att levererat material är enligt fakturan 
och enligt kommunens inköpsrutiner. 



 

 5 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Beslutsattestanten ska kontrollera att det finns en mottagningsattest innan 
beslutsattest. Beslutsattestanten kan inte attestera om hen inte är upplagd som 
attestant i ekonomisystemet och förbinder sig att inte attestera utöver sin budget. 

Rätt att beslutsattestera för chefen för förrådet är tekniska chefen. Rätt att 
beslutsattestera för tekniska chefen är en tidigare kommunchef som inte längre arbetar 
i kommunen. Tidigare kommunchefen står som ersättare för beslutsattestanten som är 
teknisk chef. 

3.2.1 Bedömning 

Vi bedömer att attestreglementet är ändamålsenligt. Dock behöver rätten för tekniska 
chefen att beslutsattestera undertecknas på nytt av nuvarande kommunchef. 

3.3 Inköpsrutiner, inventarieförteckning och inventering 

Tekniska chefen uppger att inköpsrutinerna har förbättrats under de senaste åren. Alla 
beställningar, till skillnad mot tidigare, måste nu gå via en inköpsportal och den som 
beslutsattesterar måste godkänna beställningen innan den går iväg. På tekniska 
förrådet är det chefen, inköpare och teknisk chef som har rätt att beställa. 

Inventarieförteckning uppdateras löpande då inköp av inventarier görs. Alla inköpta 
varor med inköpsvärde över tre tusen kronor registreras i inventarieförteckningen med 
uppgift om varan (oftast maskin av något slag) samt ett fotografi på varan. 

Inventering av förrådet sker två gånger om året från och med 2020 av två personer från 
tekniska förrådet. Vid inventering utgår man från inventarieförteckningen och 
kontrollerar att varorna som finns upptagna i inventarieförteckningen existerar. Den 
största delen av varorna finns på numrerade platser med motsvarande numrering i 
inventarieförteckningen.  

Om någon vara skulle saknas där den ska vara kontrolleras det i en liggare om någon 
har hämtat ut varan från förrådet. När någon hämtar ut t.ex. en maskin för att hen 
behöver den i sitt arbete ska hen skriva upp det i en liggare som ligger väl synlig inne i 
förrådsbyggnaden. Namn på den som hämtar ut ska anges. När varan lämnas tillbaka 
stryks uppgiften i liggaren. 

Vi besökte förrådet den 21 januari 2021 för att kontrollera förrådet och dess rutiner för 
hantering av inventarier. Vi utgick ifrån inventarieförteckningen och kontrollerade om 
varorna fanns där de skulle finnas. Några varor fanns inte på plats men återfanns i 
liggaren. Några avvikelser kunde inte konstateras. 

3.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att inköpsrutinerna har skärpts och att hanteringen av inventarieförteckning 
och inventering är ändamålsenlig. Det råder en god ordning på förrådet vilket 
underlättar att få kontroll på om något skulle saknas. 
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3.4 Stickprov 

Vi har från leverantörsreskontra sorterat inköpsbeloppen per leverantör i 
storleksordning. Alla inköp över 100 000 kr ska antingen annonseras eller genomföras 
som en direktupphandling. Totalt är det nio leverantörer som fakturerat mer än 100 000 
kronor varför vi faktiskt gjort en totalgenomgång istället för stickprov. 

Vi har studerat inköpen genomförda under 2020 och 2019. Kraven på upphandling 
styrs inte av de årliga inköpen. Det som avgör om en upphandling ska ske eller inte är 
den totala summan över åren och vad avser direktupphandling avtalets värde. Därför 
har vi tagit fram uppgifter från både 2019 och 2020. Siffrorna för 2020 är till och med 
oktober månad 2020. 

 

3.4.1 PEAB Asfalt AB 

Nuvarande avtal med PEAB avser perioden 2020-01-01 – 2021-06-12. Efter 
avtalsperioden löper avtalet ut utan uppsägning. Avtalet är ett ramavtal.  

Nuvarande avtal är resultatet av förlängningar av det ursprungliga avtalet som avsåg 
perioden 2016-2017. Både nuvarande och ursprungligt avtal är annonserat i TED1. Det 
angivna uppskattade värdet av upphandlingen uppgavs i annonseringen vara mellan 
fyra och tjugo miljoner kronor. Avtalstiden i nuvarande avtal anges till 48 månader vilket 
med råge redan överskridits under 2020. 

3.4.1.1 Bedömning 

Det finns ett stort antal rättsliga processer kring hur avrop från ramavtal där köparen 
överskrider den angivna maximala summan som köparen uppger sig tänker avropa. 
EU-domstolen säger i ett fall från 19 december 2018 (mål C-216/17) att det föreligger 
en skyldighet att precisera den totala kvantiteten som kan komma att bli aktuell i ett 
ramavtal. EU-domstolen säger i samma dom att den upphandlande myndigheten 
endast kan handla inom gränsen för den kvantitet som anges som maximal i avtalet 
och när denna gräns har nåtts har avtalet inte längre någon verkan. Tolkningen av 
detta är att när gränsen överskrids riskerar den upphandlande myndigheten (Åstorps 
kommun) att göra sig skyldig till otillåten direktupphandling. 

 
1 TED (Tenders Electronic Daily) är ett tillägg till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU 
publiceras. 

Sum of Fakt.belopp, ink moms 2020 2019

Leverantör Exkl. moms Exkl. moms

PEAB ASFALT AB -29 515 162 -20 319 772

AFFEKTOR AB -597 487 -

WSP -444 032 -378 130

BROBYHOLMS ENTREPRENAD AB -441 252 -176 196

DANNES MOTORSÅGSKONST -291 537 -114 822

IGRAB -228 150 -161 122

NORRVIDINGE LASTBILSCENTRAL AB -199 215 -105 211

JEOF AB -127 688 -141 040

GUNNAR NILSSON MASKIN AB -91 461 -146 705
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3.4.2 Affektor AB 

Avtalet är upphandlat såsom en direktupphandling och avser fyra år med början 2018-
08-18. Det är upphandlat av dåvarande HR-chef. Förvaltningschefen uppger att 
beloppet avser en samlingsfaktura som avser 25 chefer i Åstorps kommun. Tekniska 
kontoret har enbart betala 33 900 kronor på denna faktura där beloppet avser 
utbildnings för tekniska chefen. Beslutat att anlita/upphandla Affektor är taget av 
kommunens ledningsgrupp och inte av tekniska kontoret. 

3.4.2.1 Bedömning 

Då fakturerat belopp ligger nära direktupphandlingsgränsen redan 2020 finns det inte 
utrymme för att utnyttja det tecknade avtalet. En ny upphandling måste göras ifall fler 
tjänster av samma typ ska användas. 

3.4.3 WSP 

Upphandlingsunderlaget är publicerat i TED. Uppskattat värde på avtalet uppgår till ca 
1 miljon kronor och uppges variera mycket varför det är svårt att garantera avtalets 
värde. I underlaget för annonsen i TED anges värdet till 10 miljoner kronor. Planerad 
leveransstart är 2018-01-04 och avtalet löper på 24 månader med option på ytterligare 
24 månader. Avtalet undertecknades av kommunen 2018-01-17 och av WSP 2018-01-
05. 

3.4.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att upphandlingen och anbudsutvärdering är korrekt utfört. 

3.4.4 Brobyholms Entreprenad AB 

Avtalet avser snöröjningstjänster 2019-11-01 –2021-10-31 med option till och med 
2023-10-31. Upphandlingen har annonserats på kommunens hemsida och OPIC2. 

Av naturliga skäl anges inga volymer i upphandlingen. Avtal tecknades 2019-10-18 av 
båda parter. 

3.4.4.1 Bedömning  

Vi bedömer att upphandlingen och anbudsutvärdering är korrekt utfört. 

3.4.5 Dannes motorsågskonst (D.A. Trädservice AB) 

Det saknas upphandlingsdokument och avtal. I ett e-postmeddelande från den 7 
oktober 2019 uppges att D.A Trädservice AB ska fälla träd som uppskattas ta 6-7 
dagar. Timpriset är 500 kronor och lifthyra tillkommer. 

6-7 dagar uppgår inte till den fakturerade summan. Meningen var att tekniska själva 
skulle fälla träden men av olika anledningar hade man inte kapacitet för det. En del av 
träden utgjorde en fara då de riskerade att falla av sig själva och därför uppstod en 
akut situation och D.A. Trädservice AB tillfrågades om fällning. I samband med 

 
2 OPIC är en plattform där offentliga upphandlingar publiceras.  
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fällningen blev det en stor mängd grenar som behövde forslas bort. Andra 
entreprenörer än D.A. Trädservice gjorde detta. Förvaltningschef önskade en enda 
faktura för allt arbete inkl. bortforsling av grenar och D.A. Trädservice anlitade 
underentreprenörer som fakturerade D.A. Trädservice som i sin tur fakturerade vidare 
kostnaderna till kommunen. 

 

3.4.5.1 Bedömning 

De betalade beloppen överskrider gränsen för när en direktupphandling ska göras. En 
upphandling har inte gjorts och något avtal kan inte presenteras för KPMG. Det innebär 
att det rör sig om en s.k. otillåten upphandling. Att åtgärderna var akuta är inget skäl till 
att underlåta att direktupphandla. En direktupphandling kan genomföras relativt snabbt. 

3.4.6 IGRAB 

Kommunen har inget avtal med IGRAB. Förvaltningschefen uppger att det som är 
upphandlat under 2019 är gjort på dåvarande parkchefens initiativ. Från och med 
2020-08-01 och framåt handlas inget på IGRAB förutom om upphandlad leverantör inte 
kan leverera. Under början av 2020 fick Tekniska kontoret i uppdrag av 
krisledningsgruppen att införskaffa kommunen skyddsutrustning och tillhörande 
material där de hittade det. Från och med maj 2020 började Tekniska kontoret och 
Åstorps kommuns upphandlingsansvarig att köpa via upphandlade leverantörer. Man 
gjorde direktupphandlingar på t.ex. toalettpapper. Eftersom leveranstiderna under 
pandemin var ovanligt långa har även fakturorna kommit utspridda under året. Belopp 
är för hela kommunen och inte enbart för Tekniska kontoret. Under pandemin gjorde 
kommunens krisledningsgrupp en bedömning att tekniska skulle införskaffa det 
material som behövdes i form av skyddsutrustning och upprätta ett centralt reservlager. 
Staten har kompenserat för dessa kostnader så nettokostnaden är i princip noll, enligt 
kommunens ekonomichef. 

Även innan pandemin köptes det från IGRAB utan att avtal var tecknat. IGRAB 
tillhandahåller en stor del varugrupper som tekniska har behov av och företaget finns 
lokalt i Åstorp. Alternativet till att köpa från IGRAB är att köpa från företag i Helsingborg 
och därför har man bedömt att det är rimligare att köpa från IGRAB. 

3.4.6.1 Bedömning 

Att nettokostnaden för kommunens kostnader för skyddsmaterial är noll spelar ingen 
roll ur upphandlingssynpunkt. Att kommunen saknar avtal med IGRAB innebär därför 
att det troligen rör sig om en otillåten direktupphandling. Läget för landets kommuner 
har och är detsamma under pandemin. Det handlade om att få tag i skyddsutrustning 
där man kunde. 

Vi har full förståelse för att tekniska har köpt från IGRAB men ett avtal behöver 
upphandlas. 
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3.4.7 Norrvidinge Lastbilscentral AB 

Avtalet är direktupphandlat och dokumenterat med Upphandlingsmyndighetens 
blankett korrekt ifylld. Tre företag tillfrågades. Två lämnade anbud. 

Avtalets värde uppskattades till 100 000 kronor exkl. moms. Avtalet förlängs med ett år 
i taget om ingen av parterna säger upp avtalet senast tre månader innan 
avtalsperiodens slut. 

3.4.7.1 Bedömning 

Redan upphandlade belopp överskrider det i upphandlingen uppskattade beloppet. Då 
avtalet löper på ett år i taget med option på förlängning måste avtalet bevakas så att 
det inte överskrider direktupphandlingsgränsen. Det är den sammanlagda volymen 
som är av betydelse, inte den årliga. 

3.4.8 Fredrikssons Åkeri/JEOF 

Avtalet avser mattransporter till kommunens olika verksamheter såsom skolor, 
förskolor boenden etc. Upphandlingen annonserades såsom en öppen upphandling 
inkl. annonsering i TED, d.v.s. avtalets värde uppskattades överstiga EU.s 
tröskelvärde. Tre anbud lämnades in. Avtal tecknades med Fredrikssons Åkeri. 

Kontraktstiden är avtalad under perioden 2018-06-01 – 2020-05-31 med option på 24 
månaders förlängning. 

3.4.8.1 Bedömning 

Vi bedömer att upphandlingen och anbudsutvärdering är korrekt utfört. 

3.4.9 Gunnar Nilsson Maskin AB 

Hösten 2015 upphandlades en traktor. Upphandlingen annonserades på kommunens 
hemsida samt TED. Tre anbud lämnades in varav ett inte uppfyllde skallkraven i 
upphandlingsunderlaget. Vinnande anbud kom från Gunnar Nilsson Maskin AB. 

Traktorn beställdes 2016-01-04 och inkluderade en option om en miljon kronor under 
24 månader framåt för tillbehör till maskinen eller andra produkter från leverantören. 

Traktorn levererades med fem års garanti. För att garantin ska vara giltig är kravet att 
den skulle servas hos Gunnar Nilsson Maskin AB. 

3.4.9.1 Bedömning 

Vi bedömer att upphandlingen och anbudsutvärdering är korrekt utfört. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Denna granskning har genomförts på förekommen anledning, d.v.s. till följd av de 
oegentligheter som förevarit under en tidigare period på tekniska förrådet. Vi bedömer 
att en stor förbättring av inköp och förrådshållning har skett. Däremot finns det 
ytterligare förbättringar att göra vad gäller upphandlingar. 
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Fyra av nio upphandlingar bedömer vi som inte helt korrekta. 

1) PEAB: Volymerna har överstigit de i förfrågningsunderlaget uppskattade 
volymerna. 

2) D.A. Trädservice: Ingen upphandling eller avtal är upprättat utan bara en 
överenskommelse via e-post. 

3) IGRAB: Kommunen har inte något avtal men har ändå köpt för stora belopp, 
även om mycket handlat om skyddsutrustning i samband med pandemin. 

4) Norrvidinge Lastbilscentral AB: Precis som i fallet PEAB har volymerna 
överskridit de i förfrågningsunderlaget uppskattade volymerna.  

Affektor är korrekt upphandlat men volymerna börjar närma sig 
direktupphandlingsgränsen vilket innebär att kommunen bör överväga att göra en ny 
upphandling om Affektors tjänster planeras att även fortsättningsvis användas. 

 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Se över de avtal som vi i denna granskning har bedömt inte uppfyller kraven på en 
korrekt upphandling enligt LOU. 

— Göra mer noggranna uppskattningar av volymer i förfrågningsunderlagen vid 
kommande upphandlingar 

— Göra en upphandling av ramavtal för att tillfredsställa tekniskas akuta behov av 
industriförnödenheter (IGRAB) 

— Uppdatera attestblanketter med rätt namn 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Göran Acketoft   
Certifierad kommunal revisor   

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
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