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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat 

kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit att fastställa om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 

enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I granskningen framkommer att 

efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och 

lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är 

ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland 

annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.  

 

Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden 

delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden, 

och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. I 

granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 

 Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 

offentliga organisationer 

 Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och 

stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som 

genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under 

perioden 2020-01-01 till 2020-08-31.  

 

Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan 

att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts 

ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels 

direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har 

översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om 

kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive 

inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven 

i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Stickprovsgranskningen 

redovisas i sin helhet i bilaga 4. 
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2. Direktupphandling  

Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan 

användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande 

myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels 

besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera 

direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 

motivera de beslut som har fattas under upphandlingen.  

Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1. Som komplement till 

policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för 

direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för 

direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2. 

I tabellerna 1–3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre 

förvaltningarnas direktupphandlingar. Sammanlagt har 11 direktupphandlingar 

stickprovsgranskats. I tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter. 

Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för 

direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling. 

2.1. Kommunstyrelsen  

I tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsulter, maskinservice och 

webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra3 inköp. 

Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**?  2 1 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 1 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd  - 3 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i 

enlighet med LOU och kommunens anvisning? 
- 3 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 3 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 3 - 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 3 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. 

 
1 Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09 
2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr. 
3 Ett inköp avser en tävlingsavgift. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen. 
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• Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat 

varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en 

upphandling. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en 

direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts 

trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett 

utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte 

genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt 

anvisningens och LOU:s krav på dokumentation. 

• Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska 

kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa 

fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock 

direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet. 

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

I intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess 

och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns 

en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att 

revidera nuvarande direktupphandlingsmall. Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet.  

Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och 

anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och 

upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det 

är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen.  

Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller 

kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock 

vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd. 

Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser 

över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. I intervju 

beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar 

upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. I dagsläget ansvarar 

förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar, 

och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal. 

Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen. 

Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp.  

  

 
4 Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna 
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras.  
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2.2. Socialnämnden 

I tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och 

skyddsutrustning. Avvikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp. 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 2 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 2 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
- 4 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
- 4 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 4 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 1 3 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 4 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 mnkr fördelat 

på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att 

gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i 

enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens 

egen anvisning eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 

Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på 

grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte 

leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad 

leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi 

bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl 

för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från 

avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 1,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet 

direktupphandlingsgränsen.  

• Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu 

upprättats för denna typ av tjänst. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har 

direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och 

därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett 

prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt. 
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2.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

I intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och 

upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen 

beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad 

direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom 

förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete 

för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och 

beloppen på dessa. I dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende 

direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för 

internkontrollarbetet. Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika 

inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala 

upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan. 

Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs 

däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna 

spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens 

avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas 

från befintliga avtal.  

Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock 

mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader.  

2.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

I tabell 3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Avvikelser 

har noterats för ett av de två inköpen. 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 - - 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - - 2 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
1 1 - 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
1 1 - 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 1 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 2 - - 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 2 - - 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
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enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade 

uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla 

avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar.  

2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

I intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men 

precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett 

utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig 

till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare 

anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses 

vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa 

praktiska moment.  

Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med 

upphandlingsenheten vid behov. I modulen anges vilka medarbetare som får genomföra 

direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått 

utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det 

framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de 

direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen. 

2.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av dessa rutiner. I intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett 

utvecklingsområde. Stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade 

direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från 

både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver 

att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget 

indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Stickprovsgranskningen visar 

på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört. 

Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig 

upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens 

arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens 

riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som 

samhällsbyggnadsnämnden genomfört. I intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är 

ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 

nämndens arbete med direktupphandlingar. 

Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och 

nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi 

konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp 

gjorts från leverantören. Detta visar att avvikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter. 
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3. Avtalstrohet 

Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de 

leverantörer organisationen har slutit avtal med. I tabell 4–6 nedan redovisas resultaten av 

stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet. 

Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som 

genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg 

identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens 

avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat 

matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden. 

Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte 

kunnat matchas med ett avtal. I stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14 

fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om 

befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i 

stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med 

avtalets omfattning. Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden 

för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera 

risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse. 

3.1. Kommunstyrelsen 

Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering 

och IT. Avvikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?  - 3 2 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 3 1 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 1 2 

4. Är använt avtal giltigt? 2 1 2 

* Ej tillämpligt 

 

• Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger 

skälen till att inköpet gjorts utanför avtal. 

• Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är 

därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter 

förlängts var tredje månad. 

 
5 Ett inköp avser ett sponsoravtal. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen.  
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3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje 

förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån 

inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive 

förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar 

upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med 

inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att 

identifiera förvaltningsövergripande behov. 

Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600 

tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för 

förvaltningsövergripande avtal. 

Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt 

uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men 

uppges göra enstaka kontroller av detta. I intervju framförs att en mer systematisk uppföljning 

av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda 

beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad 

uppföljning och kontroll. 

3.2. Socialnämnden 

Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag 

(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats 

för fyra av fem inköp6. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.  

Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - 2 3 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 2 2 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 - 3 

4. Är använt avtal giltigt? 2 - 3 

* Ej tillämpligt 

 

• Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för 

att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till 

den extraordinära situation som orsakats av Covid-19. 

 
6 Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp 
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen.  
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det 

genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan 

vara aktuella för avtal. 

Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där 

förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs 

fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att 

förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar. 

I intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen 

mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av 

avtal. 

Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt 

uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser 

för verksamhetens inköp under 2020. I nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning 

avseende avtalstrohet. Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten 

identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för 

ökad uppföljning och kontroll. 

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd 

stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, 

hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. 

Tabell 6. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens avtalstrohet, 

sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - - 6 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 6 - - 

3. Inköp i enlighet med avtal? 6 - - 

4. Är använt avtal giltigt? 6 - - 

* Ej tillämpligt 

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga 

områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas 

fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren 

tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det 

finns ett behov av att stärka denna process. I vissa fall saknas tydliga underlag från 

avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen 

uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar 

väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid 

får det stöd de behöver.  
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3.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns 

ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits. 

De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De 

av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta 

varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens 

och nämndernas arbete för avtalstrohet. Risken åskådliggörs genom att vi i 

stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de 

befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst. 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Slutsatser 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. I granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur 

direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i 

bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning. 

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet 

med avtalstrohet. 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt 

ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. 

I intervjuer uppges efterlevnad vara ett 

utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten 

av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser 

från både kommunens anvisningar och LOU vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde.  

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Granskningen visar att kommunen har rutiner för att 

säkerställa avtalstrohet. I intervjuerna uppges 

efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för 

både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket 

indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 

granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

  

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 

 

 

 

 

Göteborg den 27 januari 2021 

 

                             

 

Karin Iveroth    Thomas Edin 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  
 

Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete 

med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020.  

I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer. 

Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och 

byggentreprenader. I de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från 

ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med 

direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form. 

Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger 

direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det 

finns synnerliga skäl. 

I Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom 

sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av 

alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar. 
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Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (KL 2017:725) 

Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Upphandlingslagstiftning 

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska 

göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende 

på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är 

aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om 

upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146).  

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 

omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den 

enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och 

byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 

försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det 

som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. 

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av 

upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF 

beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet. 

Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska 

myndigheten eller enheten tillämpa LOU. 

Tröskelvärden 

Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så 

kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda 

delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. 

För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som 

ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda 

reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt 

förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller 

selektivt förfarande ska användas. Övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är 

huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska 

användas. 

Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar 

under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19 

 
7 Tröskelvärde för varor och tjänster: 2 197 545 kr 
Tröskelvärde för byggentreprenad: 54 938 615 kr 
Tröskelvärde sociala tjänster: 7 701 675 kr 
 



 

18 
 

kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de 

nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra 

ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. I vissa undantagsfall kan man även 

direktupphandla. 

Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt 

Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna 

avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras 

måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller 

planerar att göra under räkenskapsåret.  

Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 

användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. 

Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000 

kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har 

fattas under upphandlingen. 

Direktupphandling får användas i tre situationer: 

 om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen8 

 om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda  

 om det finns synnerliga skäl 

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på 

annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som 

åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en 

upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan 

alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som 

innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.  

Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska 

dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor. 

Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras: 

 Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer 

 Avtalsföremålet 

 Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks 

 Om och hur konkurrensen togs till vara 

 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud 

 Vilken leverantör som tilldelades avtalet 

 Det viktigaste skälet för tilldelningen 

Välfärdstjänster 

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster 

vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att 

upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte 

tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma 

hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande. 

Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- 

och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under 

 
8 615 312 kr 
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att 

upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.  

I bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPV-

kod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför 

viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses. 

Ramavtal 

Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida 

kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande 

myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras. 

Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur 

ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för 

upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt 

LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU. 
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Bilaga 3 - Källförteckning 

Dokument 

• Avtal och avtalstrohet 

• Beställa – information 

• Checklistor och mallar  

• Delegationsordning för respektive nämnd 

• Inköp- och upphandlingsprocessen  

• Inköp under ett prisbasbelopp 

• Internkontrollplan för respektive nämnd 

• Leverantörsregister – rutiner 

• Tillämpningsanvisning för direktupphandling 

• Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun 

 

Intervjuer9  

• Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25 

• Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och 

inköpssamordnare, 2020-09-25 

• Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och 

upphandlingscontroller, 2020-09-25  

 
9 Intervjuerna genomfördes digitalt  
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov 

1. Avtal återfinns i avtalskatalog 

2. Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 

3. Är använt avtal giltigt  

4. Har inköp genomförts i enlighet med avtal 

5. Direktupphandling utanför avtal 

6. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade 

7. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med 

kommunens anvisning och LOU 

8. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens 

anvisning 

9. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd 

10. Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen 

11. Inköp av samma slag över tröskelvärde 

  Avtalstrohet Direktupphandling  

 Nämnd Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedömning 

1 KS 550 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

2 KS 353 015 kr ✕ ✓ ✕ ✓ - - - - - - -  

3 KS 1 404 760 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

4 KS 64 493 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

5 KS 315 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

6 KS 192 000 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

7 KS 178 553 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

8 KS 190 550 kr ET  ✕ - ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

9 SOC 21 675 751 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

10 SOC 7 314 172 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

11 SOC 1 338 544 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

12 SOC 1 551 895 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

13 SOC 151 536 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

14 SOC 76 695 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

15 SOC 517 522 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

16 SOC 440 680 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

17 SBN 10 561 266 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

18 SBN 4 351 024 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

19 SNB 3 576 930 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

20 SNB 674 744 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

21 SNB 4 314 893 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

22 SNB 339 086 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

23 
SNB 162 503 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

24 SNB 277 000 kr - - - - - - ✓ ✓ ET ✓ ✓  

ET Ej tillämpbart  

- Ingen bedömning har gjorts  

 Större avvikelser 

  Mindre avvikelser 

 Inga noteringar 

 


