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Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Uppföljningsgranskningav upphandlingsverksamheten

Pä vårt uppdrag har Ernst & Young genomfört en uppföljningsgranskning av
upphandlingsverksamheten inom Hylte kommun.

Nedan följer några av de mer väsentliga synpunkter som har framkommit i granskningen:

Kommunstyrelsen i Hylte kommun måste säkerställa att verksamheten drivs på ett
tillfredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats korrekt och
är gällande.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun bör säkerställa att kommunen besitter en egen
upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befmtliga
upphandlingsunderlag och ha befogenheter att vidta åtgäider om behov föreligger.

Avseende uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar kan
konstateras att kommunen under flera år förefaller ha genomfört otillåtna
direktupphandlingar med flera olika leverantörer till sammantaget väsentliga belopp

Vi kommunrevisorer konstaterar att den interna konCollen under flera år ej fungerat!

Hur kommer kommunstyrelsen säkerställa att de synpunkter här ovan åtgärdas för att
undvika framtida risker i verksamheterna?

Revisionen har vid sammanträde 2013-03-01 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Kommunrevisionen önskar ett skriftligt svar på de synpunkter som lämnas i revisions-
rapporterna senast 2013-04-25.
Kommunstyrelsens svar på dessa frågor kommer att ligga till grund för kommande
fortlöpande granskning.
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1. Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun genomfört
en granskning av upphandlingsverksamheten i Stiftelsen Hyltebostäder och en uppföljnings-
granskning av upphandlingsverksamheten i kommunen.

Nedan följer de mest väsentliga bedömningarna.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun måste säkerställa att verksamheten drivs på ett till-
fredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats korrekt och är
gällande.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun bör säkerställa att kommunen besitter en egen
upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befintliga upphandlings-
underlag och ha befogenheter att vidta åtgärder om behov föreligger. Energi och fo-
kus riskerar enligt vår bedömning att riktas mot gränssnittet som för närvarande ut-
görs av avtalet med Gislaveds kommun om upphandlingsstöd. Mindre kommuner så-
som Hylte kommun bör ha en hög grad av samverkan i upphandlingsfrågor men bör
också ha en egen kompetens att genomföra och utvärdera upphandlingar.

Vi kan vidare konstatera att kommunen enligt avtalet med Gislaveds kommun betalar
drygt 400 000 kronor om året till Gislaveds kommun, för detta har man i genomsnitt
erhållit drygt 3 genomförda upphandlingar per år de senaste tre åren. Därutöver har
Hylte deltagit i ca 4 gemensamma upphandlingar per år under perioden. Enligt vår
bedömning är antalet genomförda upphandlingar lågt i relation till kostnaden. Dock
har vi inte granskat omfattningen på de genomförda upphandlingarna.

Avseende uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar kan konsta-
teras att kommunen under flera år förefaller ha genomfört otillåtna direktupphandling-
ar med flera olika leverantörer till sammantaget väsentliga belopp.

Stiftelsen Hyltebostäder har genomfört upphandlingar där vi i flera fall har kommenta-
rer.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verk-
samhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större
förändringarna trädde i kraft dels den 1januari 2008 och dels den 15juli 2010.

I Hylte kommun har upphandlingsverksamheten granskats vid tre tillfällen under åren 2006 —
2010. Granskningarna har visat på stora brister i genomförandet upphandlingar i förhållande
till LOU. Vidare har granskning visat på brister i avtalstrohet och hanteringen av avtal i kom-
munen.

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett
antal svårigheter för de s.k. upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett åter-
kommande mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlin-
jer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central
nivå. Flertalet inköp och upphandlingar sker dock på decentral nivå, ute i organisationen.

2.2. Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma hur upphandhngar hanteras i förhållande till lagstift-
ning och om kommunen följer ingångna avtal genom att kontrollera avtalstrohet. Gransk-
ningen ska utgöra ett underlag för kommunens revisorer att uttala sig om upphandlingsverk-
samheten och avtalshanteringen. Granskningen avser att belysa överväganden inför upp-
handling, hur verksamheten är organiserad och hur den kvalitetssäkras samt även bedöma
den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten.

Revisionsfrågor

Finns idag gällande ramavtal för de tjänster där upphandlingsgranskning 2010 påta-
lade brister?
Hur fungerar upphandlingsgruppen?

Finns gällande instruktion?
Har man diarieförda möten?
Genomförs löpande kontroller av avtalstrohet?

Vilket avtal finns med Gislaveds kommun avseende köp av upphandlingstjänster
Hur fungerar samarbetet

Har kommunstyrelsen tagit sitt uppsiktsansvar på ett ändamålsenligt sätt?

Test av intern kontroll genom stickprov
Kontrollera att erforderlig dokumentation finns och följer regelverket.
Kontrollera översiktligt att upphandlingarna följer regelverket.

Test avtaistrohet
Genomför avtalstrohetskontroll inom tre områden (undervisningsmaterial, byggnads-
arbeten och konsulttjänster)

2.3. Revisionskriterier

Granskningens revisionskriterier består av gällande lagstiftning och andra regelverk i form
av:

Lagen om offentlig upphandling
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Hylte kommuns upphandlingspolicy
o Anvisningar

Avtal med Gislaveds kommun

2.4. Metod och avgränsning

En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har utförts. Intervjuer har genomförts med
kommunchef, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret, upphandlingsansvarig och
upphandlingschef i Gislaveds kommun.

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadskontoret och Stiftelsen Hyltebostäder. Stick-
provet avser Stiftelsen Hyltebostäder och har valts ut från leverantörsreskontran i ekonomi-
systemet. Sammantaget har tre leverantörer under 2011 och 2012 valts ut för stickprovet.

För de utvalda leverantörerna i stickprovet har upphandlingsförfarandet granskats och even-
tuella brister i förfarandet påtalas i rapporten. Genomgång av väsentliga dokument (t.ex. an-
nons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och
avtal) har genomförts i syfte att bedöma upphandlingsförfarandet.

Avtalstrohet har granskats genom uppgifter i ekonomisystemet och avtalsdata-
bas/motsvarande.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Regelverk och lagstiftning

31. Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verk-
samhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större
förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15juli 2010. Förändringar-
na som trädde i kraft den 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska
ske. De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i
form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rätts-
processer avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en mål-
sägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält
ett, i deras tycke, oriktigt förfarande.

Begreppet "lågt värde" ersätts också med en fast beloppsgräns som anges i lagtexten mot-
svarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär att direktupphandling kan ske till ett värde
om cirka 284 000 kronor, räknat över hela avtalsperioden. En helt ny sanktion införs, upp-
handlingsskadeavgift, som kan dömas ut av en förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkur-
rensverket. Upphandlingsskadeavgiften (17 kap. 4 § LOU) får inte utgöra mer än 10 procent
av kontraktsvärdet eller högst 10 miljoner kronor.

3.2. Hylte kommuns upphandlingspolicy och anvisningar

lakttagelser

Kommunfullmäktige reviderade den 30 september 2010 kommunens upphandlingspolicy. I
policyn anges att ansvarsfördelningen inom kommunen är att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att gällande lag samt antagna regler och anvisningar för upphand-
ling efterlevs.

I anvisningar för inköp och upphandling i Hylte kommun år 2012 anges bl.a. upphandlings-
samordnarens roll och ansvar. Upphandlingssamordnaren har enligt anvisningarna stödjan-
de och informerande roller avseende upphandlingar inom kommunen. Samordnaren ska
bland annat vara sammanhållande och leda kommunens upphandlingsgrupp och också initi-
era och samordna kommungemensamma upphandlingar. Upphandlingssamordnaren ska
också vara kontaktperson gentemot Gislaveds upphandlingsenhet, som har ett avtal med
Hylte kommun om att genomföra vissa upphandlingar. Funktionen ska dock inte längre vara
kommunens allmänna expertfunktion avseende upphandlingar och inte heller lämna övergri-
pande juridiskt stöd.
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4. Organisation och intern kontroll

4.1. Upphandlingsorganisation

lakttagelser

1rapport från 2010 om kommunens upphandlingsverksamhet beskrevs avtalet med Gisla-
veds kommun samt kommunens upphandlingsorganisation. 1 detta avsnitt beskris därför
främst eventuella förändringar.

Upphandlingsorganisationen i Hylte består av en upphandlingssamordnare som bland annat
ansvarar för kontakter med Gislaveds upphandlingsenhet, med vilka Hylte kommun har ett
avtal avseende genomförande av upphandlingar och eventuellt annat upphandlingsstöd. För
2012 finns ett nytt avtal som avser tiden från den 1 januari 2012 till och med den 31 decem-
ber 2012. Innehållet i avtalet är i stort detsamma som tidigare. Enligt avtalet är Gislaveds
kommuns ersättning för uppdraget numera 402 791 kr per år.

Den tidigare upphandlingssamordnaren som också hade funktionen kommunjurist finns inte
kvar i organisationen. Därav förändringarna av riktlinjerna som beskrivs i stycke 3.2. Rollen
för den nuvarande upphandlingssamordnare är främst kopplat till kommunens sarnordnings-
ansvar för inköpsgruppen och kontakterna med Gislaved.

4.1.1. Genomförda upphandlingar

lakttagelser

Enligt uppgift ska alla upphandlingar som begärs från Gislaved kanaliseras via upphand-
lingssamordnaren. På detta vis säkerställs att de beställda upphandlingarna är förankrade
inom kommunen och att beställarna är behöriga. Denna rutin möjliggör också för upphand-
lingssamordnaren att ha god kännedom om genomförda och planerade upphandlingar.

Vid bedömning om hur mycket kommunen utnyttjat avtalet har uppgifter efterfrågats från
kommunen. Enligt redovisningen framgår att under 2010 och 2011 har fyra (4) till fem (5)
upphandlingar per år avropats. Hittills under 2012 har emellertid enbart en (1) upphandling
avropats.




2010 2011 2012

Anskaffningsbeslut
till Gislaved:

4 5 1

SKL Kommentus: 3 3 3

Egna, via tidigare 1 3 0
US*





Egna, via SBK 1 2 3

*US, upphandlingssamordnare.

Upphandlingar via SKL Kommentus har legat jämnt fördelat över åren med tre upphandlingar
per år. Slutligen kan man notera att den tidigare samordnaren genomförde en handfull upp-
handlingar som nu istället genomförs i samhällsbyggnadskontorets regi.

Enligt uppgift i sakgranskningen har företrädare för Gislaveds kommun framfört delvis andra
uppgifter i antalet genomförda upphandlingar åt Hylte kommun. Enligt dessa uppgifter har
Gislaveds kommun genomfört 8 upphandlingar under tiden 2010 till 2012, därutöver har Hyl-
te kommun deltagit i 12 gemensamma upphandlingar. Gislaveds kommun har också enligt
uppgifter i sakgranskningen under 2011 och 2012 anIitat en extern konsult för att utföra två
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upphandlingar till Hylte kommun. Dessa upphandlingar avser maskintjänster och slamsug-
ning. Vidare vill företrädare för Gislaveds kommun i samband med sakgranskningen också
poängtera att syftet med samarbetsavtalet har varit att göra kommungemensamma upphand-
lingar.

Bedömning

Det är inte möjligt att delegera ansvaret för upphandlingsverksamheten genom avtal med
extern leverantör, därför måste kommunstyrelsen 1Hylte kommun säkerställa att verksamhe-
ten drivs på ett tillfredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats
korrekt och är gällande.

Kraven på offentliga upphandlingar är idag omfattande och sanktionerna om fel inträffar be-
tydande. Därför bör, enligt vår bedömning, Hylte kommun säkerställa att kommunen besitter
en egen upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befintliga upphand-
lingsunderlag och ha befogenheter att vidta åtgärder om behov föreligger. Energi och fokus
riskerar enligt vår bedömning att riktas mot gränssnittet som för närvarande utgörs av avtalet
med Gislaveds kommun om upphandlingsstöd. Mindre kommuner såsom Hylte kommun bör
ha en hög grad av samverkan i upphandlingsfrågor men bör också ha en egen kompetens
att genomföra och utvärdera upphandlingar. Befogenheter måste också kopplas till ett så-
dant ansvar.

Vi kan vidare konstatera att kommunen enligt avtalet betalar drygt 400 000 kronor om året till
Gislaveds kommun, för detta har man i genomsnitt erhållit drygt 3 genomförda upphandlingar
per år de senaste tre åren. Därutöver har Hylte deltagit i ca 4 gemensamma upphandlingar
per år under perioden. Enligt vår bedömning är antalet genomförda upphandlingar lågt i rela-
tion till kostnaden. Dock har vi inte granskat omfattningen på de genomförda upphandlingar-
na.
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4.2. Intern kontroll och avtalstrohet

lakttagelser

Den 24 maj 2012 har inköpsgruppen och upphandlingssamordnaren redovisat sin årliga kon-
troll av inköpen föregående år. Av kontrollen, som är en del av den interna kontrollen avse-
ende upphandlingsverksamheten, framgår att stora otillåtna direktupphandlingar fortfarande
sker. I tabell nedan redovisas de tolv största otillåtna direktupphandlingarna.

Summan av de otillåtna direktupphandlingarna för de tolv största leverantörerna uppgick
2011 till ca 19 220 000 kronor.

Avseende avtalstrohet genomförde kommunen
genom inköpsgruppen kontroller av två områden:
böcker, facklitteratur och läromedel; samt kontors-
material. Granskningarna visar att avtalstroheten
inom dessa områden var

Böcker 32 procent

Facklitteratur 0 procent

Läromedel 82 procent

Kontorsmaterial 70 procent

Anledningen till att avtalstroheten inom delområdet
facklitteratur uppgår till noll procent är enligt be-
skrivning i kontrollen att pågående upphandling
inom SKL Kommentus blivit överprövad. Därmed
fanns inget giltigt avtal vid kontrollgenomförandet.

Ernst & Young har inom ramen för granskningen
genomfört en avtalstrohetskontroll i likhet med

kommunens för att kontrollera avtalstroheten. De områden som valts ut för denna kontroll är:
konsulttjänster; bygg avseende reparation och underhåll; samt läromedel.

Avseende konsulter i kommunen under 2011 och 2012 (tom sep) bokfört inköp för ca
28 289 000 kronor. Enligt utdrag från avtalsdatabasen har kommunen avtal med 25 leveran-
törer inom konsultsidan (främst olika konsulter inom teknik). Resultatet av kontrollen visade
att 32 procent av inköpen av konsulttjänster sker genom de ramavtal som kommunen har.
Resterande inköp är sannolikt direktupphandlingar utanför ramavtal eller inköp via entrepre-
nadupphandlingar eiler motsvarande. Avtalstroheten avseende läromedel har under perioden
förbättrats i jämförelse med kommunens egen kontroll gällande 2011. Enligt den kontroll som
vi genomfört har avtalstroheten för läromedel ökat till 88 procent. Avseende de uppgifter som
vi erhållit för bygg: reparation och underhåll uppgår avtalstroheten till 80 procent inom detta
område.




Totala inköp




Enligt ramavtal




Procent

Konsulttjänster 28 288 739 9 164 289 32.4

Läromedel 1 603 479 1 411 731 88.0

Bygg: Reparation och
underhåll

19 724 323 15 762 269 80.0

I sammanhanget bör nämnas att flera felkällor kan finnas i samband med genomförandet av
avtalstrohetskontroller. Framförallt finns risk att avropen bokförs på annat kontoslag än det
kontrollerade. Vi har emellertid låtit ansvariga sakgranska uppgifterna för att minska risken
för fel.

NCC Construction
Martins gräv
JOMA Slamsug-

ningsservice AB

Nordea/ 3 Step it
Tvätt och storkök i

Halland

Hylte Rörbolag
Bibliotekstjänst
Foyen Advokatfirma
Sandahls Fulload AB
Lantmännen Analys-

central

Bearcom SYD AB
American Express
Summa

12338501
1720591
1483952

637576
510471

452241
391263
373741
373197
332915

314018
291959

19 220 425
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Bedömning

Inledningsvis är vår uppfattning att de förhållandevis stora beloppen vid otillåtna direktupp-
handlingar, som redovisas i inköpskontrollen för 2011, utgör en betydande finansiell risk för
kommunen. Tio procent av värdet kan utdömas i upphandlingsskadeavgift vilket innebär en
finansiell risk om ca 1,9 miljoner kronor för de 12 leverantörer som redovisas i kontrollen av-
seende 2011. Därav finns starka skäl att upphandla fler ramavtal som minskar antalet otillåt-
na direktupphandlingar.

Vidare synes kommunen ha goda rutiner för avrop av läromedel, och sannolikt då också ett
heltäckande ramavtal. Vidare vet vi av erfarenhet att konsulttjänster är svåra att täcka in med
ramavtal. Vi noterar dock att flera leverantörer som har avtal inte har använts.

Slutligen noterar vi en hög avtalstrohet i de siffror som avser Bygg: reparation och underhåll.

4.3. Uppföljning av upphandlingar inom samhällsbyggnadskontoret

lakttagelser

Flera upphandlingar kontrollerades 2010. Vid uppföljning med samhällsbyggnadskontoret
framkom att flera leverantörer numera inte har avtal med kommunen. Vi har dock noterat att
flera leverantörer fortfarande nyttjas av kommunen trots att ramavtal inte föreligger. Här re-
dovisas de leverantörer som fortfarande nyttjas i väsentlig grad.

Leverantör




2011 2012-09




Totalt
AB Hylte Rörbolag




452 241 68 688




520 929
Fortum Markets AB 1 612 393 12 252 1 624 645

Joma Slamsugning AB 1 483 952 291 418 1 775 371

B&M Bengtsson Åkeri AB




871 513 484 439 1 355 952

AB Hylte rörbolag fakturerade kommunen drygt 1,7 miljoner kronor 2009 och 2010 utan giltigt
ramavtal. Idag har kommunen ramavtal med Bravida. Vi noterar dock att AB Hylte rörbolag
fakturerade kommunen ca 450 000 kronor 2011 enligt kommunens egen kontroll som redovi-
sas ovan. Under 2012 har väsentligt lägre belopp fakturerats.

Enligt avtalet med Fortum Markets AB avseende el löpte detta avtal fram till och med 2010.
Under 2011 har därför inget avtal funnits som varit upphandlat i enlighet med LOU. Under
2012 har väsentligt lägre belopp fakturerats.

Enligt uppgift vid intervjun pågår en slamsugningsupphandling med planerad avtalstid från
2014. Till dess använder kommunen det avtal med JOMA Slamsugningservice AB som teck-
nades i början av 1990-talet och aldrig har konkurrensutsatts i en upphandling. Enligt kom-
munens egna kontroller nyttjades JOMA Slamsugningservice AB till en kostnad om ca 1,5
miljoner kronor 2011. Till och med september 2012 har knappt 300 000 kronor fakturerats.

B&M Bengtssons Akeri AB har varit leverantör till kommunen avseende maskintjänster. Re-
dan 2009 kommunicerades behovet av ny upphandling med Gislaveds kommun, som skulle
genomföra upphandlingen tillsammans med företrädare för samhällsbyggnadskontoret i Hyl-
te kommun. Enligt uppgift vid intervjun framkom att nytt avtal gäller sedan maj 2012.

Bedömning

Kommunen förefaller ha genomfört otillåtna direktupphandlingar av flera leverantörer i flera
år till sammantaget väsentliga belopp.
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4.4. Stickprov Stiftelsen Hyltebostäder

lakttagelser

Inom ramen för granskningsinsatsen har ett antal stickrov för Stiftelsen Hyltebostäder ge-
nomförts. Syftet har varit att granska genomförandet av upphandlingar kopplade till större
leverantörer i organisationen.

Ramböll Sverige AB

Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 2 344 736 SEK

Beskrivning

Avtalet med Ramböll Sverige AB är daterat den 14 mars 2006. Konsultuppdrag ska enligt
avtalet ske genom avrop. Avtalets löptid framgår inte av avtalet.

Kommentar

Eftersom uppdrag kopplade till avtalets ska ske genom avrop är avtalet att betrakta som ett
ramavtal. Definitionen av ett ramavtal är just att uppdragen inte är i förväg bestämda utan
sker genom avrop. Av avtalet framgår inte löptiden, vi har emellertid inte fått del av andra
handlingar där avtalstiden skulle kunna framgå. Klart är dock att LOU inte medger ramavtal
med längre löptider än fyra år (inklusive förlängningar) utan särskilda skäl. Därför är det
osannolikt att avtalet fortfarande är att betrakta som giltigt, det borde enligt vår bedömning
senast ha upphört att gälla den 13 mars 2010.

Sverkers El

Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 1 516 525 SEK

Beskrivning

Enligt uppgift hade stiftelsen avtal med Sverkers El tidigare, pga att en ny upphandling över-
klagades kom de nya avtalen avseende el inte att undertecknas förrän i maj 2011. En stor
del av kostnaden för perioden avser dessutom vitvaror som den vinnande anbudsgivaren
inte tillhandahåller. Stiftelsen har därför fått godkännande från den vinnande leverantören att
använda Sverkers El i detta avseende.

Kommentar

Enligt rättspraxis är normalt sett inte en överprövningsprocess ett tillräckligt skäl för att göra
otillåtna direktupphandlingar. Den upphandlande myndigheten ska istället planera för even-
tuella överprövningsprocesser. Långdragna rättsliga processer (som överstiger 6 månader)
ger dock tillräckilga skäl för direktupphandling.

Vidare borde vitvaror ha upphandlats för sig. Som vi bedömer det handlade upphandlingen
om elarbeten, inte köp av vitvaror. Att en leverantör utöver det upphandlade också erbjuder
andra varor eller tjänster som den vinnande leverantören inte kan tillhandahålla är inte ett
tillräckligt skäl för att handla av nummer två. Vitvaror borde enligt vår bedömning ha konkur-
rensutsatts för sig.
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Veka Entreprenad AB

Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 526 122 SEK

Beskrivning

Kommunen använde Veka Entreprenad AB för arbeten på VA-nätet i Torup. Vid detta arbete
skadades Stiftelsen Hyltebostäders avloppsledning till en fastighet på Smedjevägen i Torup.
Enligt uppgift var detta en akut händelse och Veka Entreprenad AB fick åtgärda skadan.
Kostnaderna för händelsen belastade stiftelsen.

Kommentar

Akuta händelser av det slag som stiftelsen här beskriver är i allmänhet undantagna från LOU
eftersom händelsen inte gick att förutse eller planera för. Dessutom måste skadan åtgärdas
snarast och en upphandlingsprocess kan inte krävas i detta läge. Däremot kan man ställa
frågan om varför stiftelsen blir betalningsskyldig om kommunen anlitar en entreprenör för att
gräva och som skadar stiftelsens avloppsledning.

Hyl , den 14 dec 012

Jakob Smith

Bilaga 1
Intervjuade funktioner i granskningen

Liselott Johansson, upphandlingssamordnare

Per Borg, kommunchef

Helen Sundström, Upphandlingschef Gislaveds kommun

Lars Johansson, avgående samhällsbyggnadschef

Mats Andresen, tillträdande samhällsbyggnadschef

Johnny Borg, gatuingenjör

Claes Johansson, VD Stiftelsen Hyltebostäder

Sara Lindberg, ekonom
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