
 

           

 

Skrivelsen angående granskning av stadens direktupphandlingar 
 

I projektrapporten Direktupphandling nr 8 2017 konstaterar stadsrevisionen att rutinerna för 

direktupphandling inte följts i flertalet av de granskade direktupphandlingarna och att stadens 

tydlighet i de styrdokument som utgör ramarna för arbetet brister. Den allvarliga kritiken 

pekar på att stadens förvaltningar inte följer de riktlinjer för direktupphandling som Alliansen 

i Stockholm stad införde innan valet 2014.  
 

Revisionskontoret har granskat fyra förvaltningar under sju månader. Under den här perioden 

har man direktupphandlat uppåt 39 leverantörer utan konkurrensutsättning. I 35 av dessa fall 

saknas skriftliga avtal, och från alla leverantörer förutom en saknas också offerter. 

 

Revisionskontoret slår fast att ”av den dokumentation som revisionskontoret har tillgång till 

framgår inte om seriositetsprövningar har genomförts av förvaltningarna för anlitade 

leverantörer. I sådan kontroll ingår att hos skatteverket kontrollera att leverantörerna har 

erlagt skatter och sociala avgifter. Kontrolluppgifter från kreditvärderingsföretag har inte 

begärts för att kontrollera företagets stabilitet och ekonomiska ställning.”  

 

Vi ser mycket allvarligt på detta. Stockholm stad har kommunfullmäktigebeslut på program 

för upphandling och inköp, och Revisionskontorets granskning säger i klartext att detta inte 

följs. Det handlar framförallt om att tillfråga fler än en leverantör och endast göra affärer med 

seriösa leverantörer.  

 

Om fyra förvaltningar har så här mycket problem, finns det inget som pekar på att detta inte 

genomsyrar andra delar av Stockholm stads organisation. Att avtal inte tecknats med anlitade 

leverantörer i flertalet av de granskade direktupphandlingarna, offerter inte tas in eller att man 

kollar med olika leverantörer pekar på att rutinerna brister och det krävs en ökad styrning 

kring stadens upphandlingar. 

 

Det finns ett uppenbart behov av tydliga rutiner och en ökad styrning inom området för att 

Stockholms stad ska vara en attraktiv avtalspart och för att säkerställa ekonomisk hållbarhet. 

Vi kan konstatera att den S-ledda majoriteten inte prioriterar att säkerställa att rutiner följs och 

att den nödvändiga uppföljningen av arbetet sker. Riktlinjerna behöver förtydligas vad gäller 

konkurrensutsättning, seriositetsprövning och inte minst dokumentation, men vi vill även att 

upphandlingskompetensen och uppföljningen stärks. 

 

Vi ser mycket allvarligt på det som framkommit om direktupphandlingar under den 

socialdemokratiska majoritetens ledning och menar att detta måste resultera i att en 

motsvarande granskning görs av stadens övriga förvaltningar och bolag. 

 

 



Men anledning av detta önskar vi följande: 

 

 Att kommunstyrelsen ger Revisionskontoret i uppdrag att göra en motsvarande 

granskning av stadens övriga förvaltningar och bolag för att få en heltäckande bild av 

hur rutiner, riktlinjer och regler hanteras och följs. 
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