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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunens revisorer genomförde år 2017 en granskning av kommunstyrelsens och service-

nämndens inköpsprocess. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen bör stärka sin styrning 

av upphandlingsverksamheten. Granskningen visade på brister avseende beslut om riktlinjer för 

upphandling, dokumentation av direktupphandling, samt uppföljning av inköp och upphandlingar. 

Sedan föregående granskning har servicenämndens ansvar för de övergripande inköpsprocesser-

na övergått till kommunstyrelsen. 

Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att genomföra en uppföljning av tidi-

gare genomförd granskning. 

1.2. Syfte  

Syftet med uppföljningen är att granska vad kommunstyrelse har åtgärdat utifrån rekommendat-

ionerna och det svar som kommunstyrelsen avlämnade i samband med behandlingen av rappor-

ten. 

1.3. Revisionskriterier 

- Kommunallagen 

- Upphandlingslagstiftning 

- Kommunfullmäktiges styrande dokument 

1.4. Kontrollmål 

Uppföljningen ska ha sin utgångspunkt i de rekommendationer och svar som lämnats i samband 

med att kommunstyrelsen behandlat rapporten. 

- Föreslå kommunfullmäktige att besluta om en upphandlingspolicy som tydliggör mål, vision 

och ansvarsfördelning för upphandlingsverksamheten. 

- Besluta om riktlinjer för direktupphandling. 

- Se över möjligheten att inför varje verksamhetsår överlämna kommunens upphandlings-

behov till kommunens inköpsenhet. 

- Inom arbetet med intern kontroll överväga risker som är kopplade till inköps- och upphand-

lingsprocessen. 

- Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning. 

- Säkerställa att inköp som överskrider det lagstadgade tröskelvärdet konkurrensutsätts i en-

lighet med gällande lagstiftning. 

- Stärka återrapporteringen avseende inköp- och upphandlingsprocessen. 

I samband med uppföljningen tillkommer följande fråga: 

Hur sker ett förebyggande arbete mot korruption i samband med upphandling och inköp? 

1.5. Metod 

Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsens ansvar för upphandling och inköp. Intervjuer 

har genomförts med upphandlingschef, samt för kompletterande frågor med kommundirektör och 

förvaltningschef för kommunledningskontoret. Dokumentstudier har skett avseende styrande do-

kument. Rapporten har varit föremål för sakavstämning 
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 Iakttagelser  
Nedanstående redovisade iakttagelser har sin utgångspunkt i de rekommendationer (nedanstå-

ende rubriker; 2.1.-2.7.) som följer av revisionsrapport ”Granskning av inköpsprocessen” daterat 

2017-12-14, samt svar från kommunstyrelsen, § 50, 2018-04-03. Under 2.8. redovisas iakttagelser 

för den i denna uppföljningen kompletterande frågeställningen om hur ett förebyggande arbete 

sker mot korruption i samband med upphandling och inköp. 

2.1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om en upphandlingspolicy 

som tydliggör mål, vision och ansvarsfördelning för upphandlings-

verksamheten 

2.1.1. Kommunstyrelsens svar 

Kommunfullmäktige fattade i december 2017 beslut om en ny upphandlingspolicy som innehåller 

mål och vision för upphandlingsverksamheten. I revisionsrapporten påtalas att ansvarsfördelningen 

mellan servicenämnden och kommunstyrelsen bör tydliggöras. I oktober 2017 fattade kommunsty-

relsens arbetsutskott beslut att skicka ett parlamentariskt framtaget förslag på ny organisation inför 

mandatperioden 2019-2022 på remiss till kommunala nämnder och majoritetsägda bolag. I försla-

get ingår att upphandlingsenheten förs från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Som 

en konsekvens av den genomförda granskningen föreslås i organisationsutredningen att överfö-

ringen av upphandlingsenheten genomförs redan fr.o.m. 1 april 2018 så att både ansvar och sam-

ordning hamnar på samma nämnd och förvaltning. 

Utöver detta behöver en översyn göras kring ansvarsfördelningen och hur denna beskrivs i regle-

mente och rutiner speciellt mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

2.1.2. Iakttagelser  

Den nya upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller även de majoritetsägda bolagen. I 

samband med framtagandet anges att en systematisk samverkan ska ske i den kommunala orga-

nisationen. Policyn upptar följande: 

1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa upphandlingslagstiftningen. 

2. All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kva-

litet, rätt miljöprestanda och hög säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad. 

3. All upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas. 

4. Förutsättningar ska skapas för små och medelstora företag, nystartade företag samt idéburen sek-

tor att delta i upphandlingarna. 

5. De produkter, tjänster och entreprenader kommunen betalar för ska produceras/utföras under 

goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med kollektivavtal, och med respekt för mänskliga rättigheter och 

miljö. 

6. Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade på lika villkor ska säkerställas. 

7. Det som kommunen köper in ska främja en god miljö och en god hälsa lokalt och globalt, t.ex. i 

form av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga. 

8. Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds 

möjlighet till sysselsättning. 
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9. Kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att inte kringgå eller utnyttja 

skattebestämmelser i syfte att uppnå andra skatteeffekter än lagstiftaren avsett. 

10. Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen inom vård, skola och 

omsorg. 

11. Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av funktionsupphandling, och 

om möjligt innovationsupphandling. 

12. Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand. 

13. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. 

 

De riktlinjer som har upprättats till policyn avser bland annat direktupphandling, dokumentation och 

avtalsuppföljning. Av riktlinjerna framgår bland annat, kopplat till punkten 3, att ” Direktupphandling 

får ske under lagstadgade tröskelvärden och ska göras enligt den process som återfinns i kommu-

nens verksamhetssystem. Upphandlingen ska dokumenteras”. 

Under punkter 13 framgår att samtliga ramavtal ska följas upp minst en gång under avtalstiden. 

Det saknas rutiner för att säkerställa att en sådan systematisk avtalsuppföljning sker.  

Vidare framgår av intervjuerna att arbete pågår med att omsätta policy med tillhörande riktlinjer i 

praktiken, det vill säga att den får genomslag i organisationen. Framförallt handlar det om ett be-

hov av att säkerställa tillämpningen av regelverket för direktupphandling.  

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2019 framgår bland annat: 

”Vi avser att intensifiera uppföljningen av våra upphandlingar, för att utvärdera vilken effekt våra 

krav har fått.” 

Det har ännu inte skett någon uppföljning på hur tillämpning av policyn sker. Inom upphandlings-

enheten finns delvis en kontroll, där inköp av ”högre” belopp följs upp i förhållande till hur upphand-

ling genomförts. 

Av de nya reglementen som beslutades framgår att kommunstyrelsens ansvarar för det övergri-

pande arbetet med kommunens upphandlingar, samt för kommunens inköpscentral, samt att sam-

verka med kommunala bolag, kommunalförbund och andra kommuner.  

När det gäller upphandling av varor och tjänster utförs dessa av upphandlingsenheten. För upp-

handling avseende lokaler, anläggningar och infrastruktur svarar serviceförvaltningen och sam-

hällsbyggnadskontoret med kommunstyrelsen som ansvarig för besluten i enlighet med delegat-

ionsordningen. 

Delegationen inom området följer av kommunstyrelsens delegationsordning. För upphandling över 

100 prisbasbelopp äger KS arbetsutskott eller planutskott rätt att fatta beslut. Upp till denna nivå 

äger kommundirektör, chef för projekt- och byggenheten eller upphandlingschef rätt att fatta beslut 

beroende på vilken typ av upphandlings som avses. Om värdet understiger direktupphandlingsbe-

loppet äger kommundirektör, förvaltningschef eller berörd verksamhetschef rätt att genomföra 

upphandling genom s k ställningsfullmakt. 

I nämndernas delegationsordningar hänvisas till att delegation inom upphandlingsområdet regleras 

i kommunstyrelsens delegationsordning. 
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2.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att beslut har fattats om upphandlingspolicy, riktlinjer och delegation som tydliggör 

ambitioner och ansvarsfördelning inom upphandlingsområdet. 

Vi bedömer att det ännu saknas rutiner för uppföljning och utvärdering utifrån policyn. 

Vi bedömer att det saknas rutiner för att säkerställa att avtalsuppföljning sker i enlighet med riktlin-

jerna, samt att systematiskt följa upp att direktupphandling sker enligt regelverket. 

2.2. Besluta om riktlinjer för direktupphandling 

2.2.1. Kommunstyrelsens svar  

Det finns en handledning i verksamhetshandboken för direktupphandling som är beslutad av kom-

mundirektören. I revisionsrapporten påtalas att kommunstyrelsen inte beslutat om några riktlinjer 

för direktupphandling. Handledningen för direktupphandling är en del av den processbeskrivning 

som finns i verksamhetshandboken för inköp och upphandling. I både upphandlingspolicy och 

processbeskrivningen för inköp och upphandling framgår att upprättade avtal skall användas i 

första hand innan direktupphandling kan bli aktuellt. Handledningen kommer att uppdateras och 

tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 

2.2.2. Iakttagelser 

Processbeskrivningar 

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen om en uppdaterad process för inköp och upphandling. 

Beslutet omfattar processbeskrivning för: 

• Inköp och upphandling 

• Beställa och ta emot varor från centralförrådet via webbutik 

• Avropa varor och tjänster på befintliga ramavtal 

• Ta emot varor och tjänster avropade på ramavtal 

• Göra upphandling 

• Direktupphandling 

• Uppföljning av inköp/upphandlingar 

 

Av processbeskrivningarna framgår att inköp av varor tjänster företrädesvis ska göras via ramavtal. 

För varor som finns på centralförrådet ska dessa vara förstahandsalternativet. Om det saknas 

ramavtal eller om varan ej finns på förrådet, ska separat upphandling ske. 

Regelverk vid direktupphandling 

Av regelverket framgår när direktupphandling är tillåtet. Beloppsgräns och hur värdet av det som 

handlas upp ska beräknas framgår. Det betonas att affärsmässighet ska gälla vid all upphandling. 

För direktupphandling som uppgår till minst 15 000 kronor ska dokumentation ske genom upp-

handlingsprotokoll. Bland annat ska kontroll mot leverantörsdatabasen ske, minst två leverantörer 

ska kontaktas samt skriftlig offert inhämtas. Om beloppet överstiger 50 000 kronor ska en kredit-

bedömning göras av upphandlingsenheten. En kopia av upphandlingsprotokollet ska tillställas 

upphandlingsenheten.  

Det finns en stödjande blankett som ska tillämpas för att upprätta upphandlingsprotokoll. 

Av intervju framgår att det införts möjlighet att få stöd från upphandlingsenheten avseende genom-

förande av direktupphandling, där flera av dessa upphandlingar föregås av annonsering.  
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Det finns inga rutiner, utöver de som följer av respektive nämnds internkontrollplaner, som säker-

ställer att dokumentation sker och att denna tillställs upphandlingsenheten. 

2.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att erforderliga beslut har fattats om riktlinjer för direktupphandling.  

Vi bedömer att upphandlingsenheten systematiskt behöver följa upp att riktlinjerna efterlevs.  

2.3. Se över möjligheten att inför varje verksamhetsår överlämna kommu-

nens upphandlingsbehov till kommunens inköpsenhet 

2.3.1. Kommunstyrelsens svar 

I revisionsrapporten påtalas möjligheten att underlätta planeringen för upphandlingsenheten ge-

nom att låta övriga nämnder lämna in nämndens aktuella upphandlingsbehov för kommande verk-

samhetsbehov. Ett uppdrag kommer att ges där syftet är att komplettera aktuella rutiner och anvis-

ningar så att detta blir en del i nämndernas årliga arbete med internbudget och verksamhetsplan. 

2.3.2. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att det inte finns någon fungerande rutin för att fånga verksamhetsårets 

upphandlingsbehov för den löpande driften. Större upphandlingsbehov, kopplade till investerings-

budgeten, fångas via plan- och investeringsberedningen.  

Det finns delvis en problematik med bristande framförhållning, där förståelsen på verksamhetsnivå 

behöver bli bättre vad avser framförhållning. I upprättade riktlinjer med tillhörande processbeskriv-

ning saknas tidsaspekten.  

Av intervjuerna framgår att det finns ett behov av att få ett grepp om de behov av upphandling som 

finns och att öka framförhållningen. För närvarande pågår ett arbete med att öka digitaliseringen. 

Ett stödjande system har införts, där förvaltningarna kan lägga uppdrag eller beskriva behov till 

upphandlingsenheten.  

2.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det kvarstår ett behov av att skapa rutiner för att med tillräcklig framförhållning 

fånga kommunens samlade behov av ramavtalsupphandling eller andra separata upphandlingar 

överstigande beloppsgränserna för direktupphandling. 

2.4. Inom arbetet med intern kontroll överväga risker som är kopplade till 

inköps- och upphandlingsprocessen 

2.4.1. Kommunstyrelsens svar 

Utöver reglemente för intern kontroll finns en framtagen riktlinje för intern kontroll. Respektive 

nämnd skall identifiera riskerna utifrån kommunens ledningsprocesser, huvudprocesser, stödpro-

cesser och fem riskkategorier (omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och risker i rappor-

tering). Det är flera nämnder som inte identifierat upphandlings- och inköpsprocessen som en risk 

och därmed inte identifierat några kontrollmoment. Ett uppdrag kommer att ges där respektive 

nämnd skall se över sina riskbedömningar och sina internkontrollplaner/kontrollmoment med avse 

ende på upphandlings- och inköpsrutiner. 

2.4.2. Iakttagelser 

Inom ramen för denna uppföljning har vi tagit del av riskanalyser och internkontrollplaner för kom-

munstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, servicenämnden och omsorgs-

nämnden. Samtliga dessa har behandlat riskanalys och i internkontrollplan tagit upp följande om-

råden kopplade till denna uppföljning av inköpsprocessen: 
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• Avtalstrohet 

• Direktupphandling 

• Mutor och jäv 

Det saknas en systematisk avtalsuppföljning från central nivå (upphandlingsenheten) som fångar 

större volymer av inköp, vad avser avtalstrohet och efterlevnad av avtalsvillkor. En översyn om 

eventuellt systemstöd för kontroll pågår för närvarande.  

2.4.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns riskbedömningar och internkontrollmoment i nämndernas internkontroll-

planer. Vi anser samtidigt att det i kontrollen finns ett behov av att från central nivå (upphandlings-

enheten) systematiskt fånga större volymer vad avser avtalstrohet och efterlevnad av avtalsvillkor. 

2.5. Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gäl-

lande lagstiftning 

Kommunstyrelsens svar och iakttagelser finns samlat under punkten 2.6 i nedanstående. 

2.6. Säkerställa att inköp som överskrider det lagstadgade tröskelvärdet 

konkurrensutsätts i enlighet med gällande lagstiftning 

2.6.1. Kommunstyrelsens svar 

Svar rekommendation 5 och 6: De genomförda stickprovskontrollerna i revisionen visar att efter-

levnaden av rutiner och regelverk måste förbättras. För att uppnå detta kommer förvaltningarnas 

ledningsgrupper att samlas för utbildning/genomgång av aktuella rutiner och regelverk. I förvalt-

ningarna är det flera medarbetare (chefer, projektledare, uppdragstagare m.fl.) som berörs och 

behöver känna till aktuella rutiner och regelverk. En planering kommer att ske för att genomföra 

utbildningar före dessa medarbetare (eventuellt även s.k. NANO-utbildningar) samt även säker-

ställa så att berörda nyanställda får information/utbildning om aktuella rutiner och regelverk inom 

området. 

Nämnderna har i sina delegationsordningar olika formuleringar inom upphandlings- och inköpsom-

rådet. En översyn kommer att genomföras för att få en enhetlig hantering av delegationer inom 

upphandlingsområdet. 

2.6.2. Iakttagelser 

För att säkerställa kunskap i organisationen har särskild genomgång skett i kommundirektörens 

ledningsgrupp. Upphandlingschefen håller utbildning som introduktion för nya chefer (en del av 

”Chefskörkortet”). 

Rutiner för fortlöpande utbildningar finns ännu inte på plats, men är under framtagande. Vidare 

övervägs att begränsa antalet tjänstepersoner som har rätt att företa inköp/upphandling genom att 

införa ett s k ”Inköpskörkort”.   

Delegationen inom området har tydliggjorts i kommunstyrelsens delegationsordning. I nämndernas 

delegationsordningar hänvisas till att delegation inom upphandlingsområdet regleras i kommunsty-

relsens delegationsordning. 

På grund av vakanssituation har upphandlingsenheten inte i tillräcklig omfattning kunnat arbeta 

med uppsikt över de inköp och den upphandling som sker i kommunens förvaltningar.   

Det finns en avtalsdatabas som upptar kommunens ramavtal. Det finns fortfarande arbete att göra 

för att säkerställa att samtliga aktuella avtal finns i databasen/systemstödet.  



 

8 
 

2.6.3. Bedömning 

Vi bedömer att vissa initiativ tagits inom utbildningsområdet, där arbete pågår med att utveckla 

rutiner för fortlöpande utbildningar. Delegationen har tydliggjorts.  

Upphandlingsenhetens uppsikt över området bör på sikt stärkas.  

2.7. Stärka återrapporteringen avseende inköp- och upphandlingsproces-

sen 

2.7.1. Kommunstyrelsens svar 

I verksamhetshandboken finns en process för inköp och upphandling men processen saknar be-

skrivningar för hur en återkommande uppföljning och rapportering av processen skall ske. Ett upp-

drag kommer att ges där processen för inköp och upphandling kompletteras med rutin/anvisning 

för återkoppling till kommunstyrelsen. 

2.7.2. Iakttagelser 

Den systematiska återkoppling som finns är den som sker inom ramen för internkontrollplanerna. 

Av intervjuerna framgår att det i övriga saknas en systematisk återrapportering till kommunstyrel-

sen. Det finns en beskriven rutin för återkoppling om årlig redovisning av inköp och upphandlingar. 

Om avsikten är att återrapporteringen ska innehålla mer än volymer saknas i riktlinjerna en sådan 

beskrivning, således finns ingen systematisk återrapportering avseende processen vad avser: 

• Policy 

• Riktlinjer 

• Processer 

• Dokumentation 

• Avtalstrohet 

• E-handel 

 

Av intervjuerna framgår att det finns ambitioner att titta på föregående års upphandling för att ana-

lysera effektiviteten i upphandlingsverksamheten. Det pågår ett arbete med att ta fram olika para-

metrar för en sådan uppföljning. Vakanssituation har dock påverkat möjligheten att arbeta fram en 

bra struktur för uppföljningen.  

Delegationsbesluten ska sammanställas och rapporteras i en gemensam rapport under december 

månad. 

2.7.3. Bedömning 

Vi bedömer att det utöver internkontrollen behöver ske en återrapportering till kommunstyrelsen 

utifrån policyns ambitioner, riktlinjer, processer, dokumentation, avtalstrohet, samt hur e-handel 

utvecklas.  

2.8. Hur sker ett förebyggande arbete mot korruption i samband med upp-

handling och inköp? 

2.8.1. Iakttagelser 

Under år 2017 genomförde revisorerna en granskning av intern kontroll mot mutor och oegentlig-

heter. Av rekommendationerna framgick att kommunstyrelsen bör anta riktlinjer mot mutor och 

korruption. Befintliga riktlinjer var antagna av kommundirektören. Kommunstyrelsen instämde i 

rekommendationen (§4, 2018-01-09) om att anta riktlinjer, vilka beslutades skulle ske efter en ge-

nomgång för uppdatering av befintliga riktlinjer.  



 

9 
 

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen om ”Riktlinjer mot mutor och jäv”. Riktlinjerna tar upp aktu-

ella lagstiftning med tagande och givande av muta, vad som är tillbörligt och otillbörligt (exemplifie-

ras), jävssituationer, vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig påverkan finns, samt 

rutin som stöd för agerande om brott upptäcks eller misstänks. 

Vidare beskrivs hur implementering av riktlinjerna ska ske; genom arbetsplatsträffar, utbildnings 

och informationsinsatser till både tjänstepersoner och förtroendevalda, samt vi introduktion av ny-

anställd. 

Samtliga nämnder har, som ett led i ett aktivt förebyggande arbete mot korruption i kommunal 

verksamhet, att ta upp riskbedömning och kontrollmoment avseende mutor, jäv och oegentligheter. 

Vi har tagit del av internkontrollplaner för fem nämnder (kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden, servicenämnden och omsorgsnämnden), vilka samtliga tagit upp uppfölj-

ning av rutin för mutor, jäv och oegentligheter i sina planer. Kontrollen inriktas huvudsakligen på att 

säkerställa att riktlinjerna är kända och implementerade i organisationen. 

Av intervjuerna framgår att riktlinjerna har varit föremål för behandling i kommundirektörens led-

ningsgrupp under år 2018, samt att information har getts till förtroendevalda i samband med de 

utbildningar som skett inför den nya mandatperioden. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområ-

den uppges att det finns fungerande rutiner för att informera och följa upp riktlinjerna inom ramen 

för arbetsplatsträffarna. Inom förvaltningen har samtliga chefer erhållit information vid särskilt till-

fälle under våren 2019, medan nya chefer erhållit information i samband med introduktion.  

I samband med uppstart av en upphandling finns rutiner för att informera referensgrupper om mu-

tor och jäv. Denna rutin kommer under år 2020 att stärkas genom skriftlig information till referens-

personer och deras chefer. Den skriftliga informationen kommer även att innehålla andra aspekter 

på upphandlingen som ansvarsfördelning och sekretess.  

2.8.2. Bedömning 

Vi bedömer att det sker ett förebyggande arbete mot korruption. Detta grundar vi på att kommun-

styrelsen beslutat om riktlinjer och att ett aktivt arbete skett för att göra riktlinjerna kända i organi-

sationen. Vidare genom att riktlinjernas implementering följs upp i samband med internkontrollpla-

nen.  
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 Bedömning 
Syftet med uppföljningen har varit att granska om kommunstyrelsen har vidtagit åtgärer utifrån 

rekommendationerna och det svar som kommunstyrelsen avlämnade i samband med behandling-

en av rapporten. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har förbättrat styrningen över upphandlingsverksamheten genom 

policy som uttrycker inriktning och ambitioner för upphandlingsverksamheten, genom beslut om 

riktlinjer för direktupphandlingar och processbeskrivningar. Vidare genom tydliggörande av organi-

sation och delegation, samt genom att området behandlas i riskanalyser och internkontrollplaner.  

Samtidigt kvarstår behov av att utveckla återkoppling till kommunstyrelsen, samt att öka upphand-

lingsenhetens systematik vad avser att skapa kontroll och uppföljning inom området. 

I samband med uppföljningen ställdes följande kompletterade fråga: Hur sker ett förebyggande 

arbete mot korruption i samband med upphandling och inköp? 

Bedömningen är att det sker ett förebyggande arbete mot korruption. Detta grundar vi på att kom-

munstyrelsen beslutat om riktlinjer och att ett aktivt arbete skett för att göra riktlinjerna kända i or-

ganisationen. Vidare genom att riktlinjernas implementering följs upp i samband med internkontroll-

planen. 
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Pär Sturesson 
Uppdragsledare 
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Denna förstudie har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun enligt beslut på revisions-

sammanträdet den 22 augusti 2019, § 93. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar a v denna rapport. 
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