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H a n d l ä g g a r e Datum Diarienummer 

2012-08-14 BUN-2011-0311 

Barn- och ungdomsnämnden! 

Direktupphandling av konsultativa tjänster 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande t i l l Kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har i skrivelse 2012-05-09 berett barn- och ungdomsnämnden tillfälle att 
yttra sig angående avtal avseende köp av konsulttjänst. 

Revisorerna i Uppsala kommun har fått uppdraget att granska avtal avseende köp av 
konsulttjänst. Barn- och ungdomsnämnden ska enligt uppdraget klarlägga varför avtalet 
belopp om 285 tkr väsentligt överskrides. 

Ärendet 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad ( U A K ) direktupphandlade konsulttjänst för 
konsultativa tjänster i samband med förändrings- och utvecklingsarbete inom ramen för 
UAK:s verksamhet. Huvudsyftet med upphandlingen var att utveckla "UAK:s vision 
värdegrund och implementera den. Att ge processtöd i värdegrundsarbetet med koppling till 
vision och uppdragsplan. " (Inbjudan direktupphandling sid 2) 

A v inkomna anbud vann Consultus A B och avtal tecknades den 7 jun i 2011 t i l l ett maxvärde 
av 285 tkr! 

Kontoret valde att teckna ett tilläggsavtal den 25 augusti 2011 med Consultus A B i anslutning 
t i l l redan pågående uppdrag inom U A K , genom att utöka uppdraget t i l l att genomlysa 
Myndighetsorganisationen (sid 1, tilläggsavtal bilaga 1). Syftet var "Tilläggsavtal avseende 
Genomlysning av Myndighetsorganisationen Omfattande Myndighetsverksamheten inom 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
B e s ö k s a d r e s s : Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel ) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Barn och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga (SBN) samt 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Andra näraliggande enheter kan 
tillkomma ". 

Kontoret fann att det existerade synnerliga skäl att gå vidare med samma leverantör utan att 
begära i n anbud genom annonsering och öppen konkurrens. D å detta tilläggsavtal var en 
kompletterande leveranser f rån upphandlad leverantör. 

V i d avtalsperiodens slut och uppdragets genomförande med Consultus A B blev uppdragens 
kostnad totalt 815 tkr. 

Kontoret för barn, unga och arbetsmarknad bedömde att det av tekniska och av ensamrätt 
skäl, endast kunde tillhandahållas och fullgöras av en viss leverantör samt var av särskild 
brådska. 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-05-24, § 124, har i yttrande t i l l Kommunrevisionen 
föreslagit ett upphandlingsstöd som ger vägledning för hanteringen och genomförande av 
direktupphandlingar. Vägledning ska omfatta upphandlingar som regleras i lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Vägledningen genererar en bättre efterlevnad av regelverket avseende 
direktupphandlingar. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



KOMMUNREVISIONEN 2012-05-09 

Barn- och ungdomsnämnden 

Angående avtal avseende köp av konsult t jänst 

V i har tagit del av bifogat avtal avseende lcöp av konsulttjänst (diarienummer BUN 
2011-0311). Enligt den information v i erhållit har avtalat belopp överskridits 
väsentligt (avtalat belopp 285 tkr - slutsumma 815 tkr). 

Vi önskar fa ett klarläggande kring detta. V i önskar svar senast den 30/8. 

FÖR KOMMUNENS REVISORER 

Ordförande / 



K O M M U N KONTOUin' |'ÖU HARN, UNGDOM OCH AIHifjTSMARKNAP 

Hmiiilflggarc HAkfin liriksso» Dnium 
2011-06-07 

Dltirlcnuimnor 
DU It 20U-Q311 

Avtal avseende köp av konsulttjänst 

Pnrter 

Kontaktperson 

Avtalsform 

FövliftHniiigssiitf 

Uppdragets ni '( 

Följande nvlfil liar Iriifftils mellan 
Leverantör: 
Consultus AB, 
Org. nr S56277-9388 
östra Promenaden 7A, 
211 28Malmö 
Och 

Beställare: Uppsala Kommun, Kontoret för Barn, ungdom och arbetsmarknad 
(UAK) 
Org. nr 212000-3005 
Stmndbodgatan I (Leveransadress) 
753 75 Uppsala 

Leverantörens kontaktperson: BernyEinarsson 
Tfn 0709 343577 
e-post: bc@consuUus.se 

Bcsitillarcns kontaktperson under iivlulstiden utgöra av Lindh MarU>Lonise 
Tfn 018-727 8660 e-post inftrie-lqiiise.liiKlli^iiippsfjln.so 
UpprHltat avtal avser köp nv tjttust 

Mellan parterna ska cn snnistätnuvtlg uppfattning rada om uppdragets syfte, 
omfattning och kvalitetsnivå, 

Pnrlernn flltn förn en nktiv dinlog föra och under uppdragets genomförande 
och visa varandra förtroende och öppenhet i övrigt. 

Konsulttjänst för konsultativa pnster i samband nwd förändrings- och 
utvecklingsarbete inom ramen för UAKs verksamhet 

Arbctsgivavnnsvnr 

Leverantörens 
nfngande 

Bestilllaren IklKdcr sig Inte arbetsgivaransvar gentemot leverantören. Avtalade 
arvoden för levererade tjänster sknl l innefatta lagstadgade arbetsgivaravgiftci'. 

En lälgesheskrivning/föisttidio nv UAKs organisation och processer 
Ge stöd i utveckling och Iniplomcntcringav vision och värdegrund 

Posltulwss; UppsAln kommun. Kantorn! fur brvm, ungdom ocli nrtotsmwknfltt * 753 7 5 U)>]«n!o 
fiesUksndMKs: Sirfmdbtxlpian t 'Telefon: 0 « 8 - 7 2 7 0 0 00(vlfxcl) • Fa\:018>7a78(5 50 

i v ^ s t : tiftrK-imgdom-ftrbtisiHftrkntKt^jMiiiiäfiln.sc 
www.iippsalfi.so 
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Iimchällocli 
genomförande 

Avtalstid 

Leverans ort 

Pris 

Prisjustering 

övriga kostnader 

FnUttiraaflress 

Betalningsvillkor 

Av beställaren god 
ldind falUura 

Leverantören rfca utföw alla delar av avtalat Åtagande i onlighct med 
bestämmelserna i delta avtal och ined don skicklighet, snabbhet och omsorg 
som Uppsala kommun liar anledning att förvllnlas av en leverantör till 
kommunen, 

Leverantören ska Inneha sedvanlig företagsförsäkring och misvavsEörsHkrlng 
anpassad för verksamheten. 

Leverans slca sko p& den tid eller Inom den tidsrymd som 
anges t avtalet. Start 2011 -06 Slutdatum 2011-12-28 

Uppsala 

Pris 285 000 SP-K (rvahmidraöttlofemtusenkionor) 
Lagstadgad moms tillkommer. 

Priset ilr fast under hela avtalstiden inklusive ovoutuell förlängning. 

Övriga kostnader som tillkommer utöver vad som omfattas av detta avtal ska, 
för nkt vara giltigt, godkännas av bcstStlaten och efter beställarens skriftliga 
medgivande, 
Uppsala Kommun 
UPK2100 
Box 1023 
751 40 Uppsala 
Under rubriken "Er referens" pa fakturan måste bostHllaren uppgo en referens 
bestående av 4 till 7 tecken., Referensiucmret eiMlles av beställaren, 

De fakturor som inte Hr adresserade och märkta enligt nedan kominer att 
relurneras för korrigering. 
Leverantörens namn och adress 
Leverantörens organisationsnummer 
Fakluwdatum 
Fakturanummer 
Fakturabelopp 
Plus- eller bankgiro 
Referens, imielnWando beställarens namn och arbetsställe 
Momsbelopp 
Leveransadress 
FakUiraspeelfikalion -

Betalningsvillkor 30 dagar netto oftor gotjkltiid fakturas ankomstdag. 
Pakturertagsavglft eller motsvarande nvglftfai' inte debiteras, 
PSminnolscavglfl får debiteras. 
Vid försenad betalning utgår dtöjsmalsrllnta enligt räntelagen. 
Dröjsmnlsriintu understigande 300 SEIC debileras ej. 
Betalning innobtir inte godkännande av ginsten. 

Posliidrws: Uppsoln kommu», Koiilorel foibam, ungdom ocli arbelmtritkund. • 753 IS Uppsala 
öMöfcsfldwss: Slrnn<tbodg(ilsii I • Telefon: 016 -727 00 00 (vfixet) • Kox: 018-727 U 50 

B-posl: brirn-uiijdom-arlictsninrkniul^uptiSRfH.sc 
ww.nppsfl1tt.se 
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Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas pil annan utan beställarens medgivande, 

Leverantören tiger inte, vare sig hett eller delvis, Överlåta eller pantsiifta sina 
rättigheter eller skyldigheter enligt delta avtal utan beställaren skriftliga 
medgivande. 

Hrtvjilng ^ l J i l t t n r t M V f t avtalet ooh dess omfattning omedelbart i de falt 
motpart bryter mot sina åtaganden och efter skriftlig \tppmnning omedelbart 
inte vidtager rättelse. 

Dottn kontrakt mellan pärlorna tir villkorat av alt överpröviung inte begtirs 
samt om bogHran om övcrpiövnmg t föivaltningsdomstol sker skall kontraktet 
med omedelbar verkan anses hrlvt, Leverantören tiger frän den dag kontraktet 
Mvs endast rUtl till eisHttiting för genom förda insatscv. Leverantören liger 
således inte littt tit! skadestånd eller annan crsHtlnlng för planerade insatser. 

Bestltltaren hav rätt att sKga upp avtalet Ull omedelbart upphörande om 
Uppstigning ulföraren förslitts i konkurs, inställer betalningar, Inleder förhandlingar om 

ackord, vid ntmttlning saknar liinilHningsbam tillgångar eller pa annat slut 
hamnar t obestånd, Delsamma skall gHUa om leverantören försluts i eller 
beslutar om likvidation, 

Utövor vad som stadgas i Övrigt tiger beställaren rh'lt att hllva kontraktet såvitt 
avser Återstående avtalstid, 
1, då leverantören år i dröjsmål med lagenliga skyldigheter att inbetala skatter 
ooh avgifter, 
2, då leverantören ej uppfyllor sina åtaganden såvitt avser leveranser och 
kvaltteer, 
3, då leverantören utan kommunen godkännande överlåter kontraktet på 
annan eller Jåter annan fullgöra skyldigheterna, 
4, då leverantören försätts i konkurs eller Se på sådant obestånd att han inte 
kan fövvttntas Ibllgöra sina åligganden. 

Om kommunen htiver kontraktet pft grundval nv punkterna ovan, Hr 
leverantören skyldigt att cMtla Uppsala kommun för den kostnadsökning och 
skada som på grund nvhiivandot uppkommer för kommunen, 

•pyljj Tvist mellan parterna skall nvgöras av svensk domstol med lilllimpning av 
svensk rtitt och htinskjutas till domstol på den ort Uppsala kommun har sin 
huvudsakliga etablering 

Leverantören får inte avbiyla eller uppskjuta fullgörande nv de prestationer, 
som åvilar utförmen enligt delta avtal under åboropande nv att 
tvisteförfarande påkallas eller pågår. 
Vid tvist rörande tolkning, omfattninganmt effekter avföroliggnnde avtal ska 
lösning sökas i följando handlingar, t föreskriven rangordning; 

Föreliggande nvtal mod tillhörande anbudsinbjudnn daterat 2011-04-2Ö 

Postadress: Uppsala k o m m u n , Kontoret nirbafii, u n g d o m och ftrbctiiwirknad 4 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Sitnndbodijatun i «Telefon; 018 - 727 00 00 (vaxet) • ! !nx: 018.727 Sö 50 

E-post: b a r i M i n g d o m - a r b c i s m n r k i m d @ H p p s n l n . s o 
wmv.ttppsnla.Ko 
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Dnr, BUN -2011-02K8 rev Dnr, BUM 201-1-0311 
Offert dnlernd 110510 
Vid tolkning nv nvlalet skall ledning hlimtas Mn tiilimpllga delar av 
AllmRnna bestämmelser för leverans sv varor (utan montage) till offentlig 
sektor (ALOS 05) 

Vid häwiing hav beställaren rSU till ersllltnmg för don skock Jjan Hdit, 
Skadestånd Ersötlningen skall dock inte uppgå till mor än 20 % av del avtalade 

priset, ooh omfattar inte ersättning för indirekt förlust. 

Personal Leverantören Hger Hitt att tillföra ny person»! 1 det fall detta kriivs för att 
fullfölja avtalat uppdrag. 

Förändring av personal berättigar inte leverantören tii! eisKttnlng för 
eventuella merkostnader ooh utgör bite grund för förändring nv avtalade 
villkor. 

Information och 
Insyn 

Leverantören Hr skyldigt alt utan oskttllgt dröjsmål byta ut sådan personal med 
vilken beställaren anser sig ha sainnrbelssvnrighcfcr, 

Beställaren ska alltid få den Insyn i verksamheten, enligt detta avlat, som 
krävs för uppföljningen, kvalitetskontroll, kontroll av myndighetsutövning 
mat». 

Dokumentation och 
material 

Ntir uppdraget upphör iir Leverantören skyldigt att ulan oskäligt dröjsmål 
lilmnn över al! material ooh dokumentation som har btlritig på uppdraget. 

Beställaren ska efter att uppdraget slutförts överta äganderätten till allt 
material som upprättats ooh producerats inför ooh i samband med uppdraget, 
övertagande av Ägaudertttten till all material sker utan kostnad för 
beställaren. 

Uppföljning Leverantören sten vid behov biträda beställaren eller nv denne anlitad person, 
utvärdering Leverantören ska älven medverka oeli lilmnn erforderliga uppgifter som 

underlag till kommunens kvalitetsredovisning genom upprättande av egen 
kvalitetsredovisning. 

QVJ.jg( Leverantören sl«i följa samtliga för detta avtal relevanta direktiv, 
förordningar, lagar ooh bestämmelser. 

Avtalet år inte bindande förrån avtalet undeiteoknnts ev behöriga företiätdare 
för båda parter. 

Detta nvlnl liaruppritflats i två llkalydaudc exemplar tiv vilka parterna lagit 
var sitt, 

Poslndrcss: Uppsnla kommun, Kötuoret I8r barn, ungdom och mbcismnrkrmd • 753 75 Uppsala 
Dosöksndross: SiramJboit£,aU>h t • Telefon: 018 - 727 00 00 (vHxel) > Pnxi 018- 727 86 50 

&posl:bnrjHMgdoiH-ntbal$nwkitad@iippsiilri.so 
wvvwaippsala.se 



Uppsnln 2011- Ö(? •' (7f ort 2011- 06-öJ 

' Carola 1-lelenius - Nilsson, direktör 
Kontoret för barn, ungdom ooh 
Arbetsmarknad 

f 7 

Beiny Elnnî soh Consultus AB 

Postadress: Uppsala konmuni, Kontoret ftlr bnni, ungdom och nrboismnrknnd • 753 73 Uppsala 
BcsökSfttlrcsKStrmidbodfifttrm I O W o i i : O J 8 > 7 2 7 0Döt)fvtK'cl) » P o s : 0 1 8 - 7 2 7 8 6 5 0 

E-posl;\)um'iiiiedom-iiibclsis«irkafldJJiippsntft.so 
www.uppsfltn.so 



KONTORUT f Ö R R A R N , UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Hmidtaggorc H Eriksson Dalnm201 1*04-08 Diarienummer Bmi 2011-031 i 

Dokumentation av direktupphandling Kontoret för barn, ungdom 
och arbetsmarknad (UAK) 
Dcnrrn dokumentation biläggs avtal, faktum eller diarieförs på oniiat siltt, 

Före beslu< nit duektupphaudln Kontrollera att: 
Följer policy och riktlinjer för upphandling i Uppsala Kommun 
Varan/tjänsten ej finns på ramavtal 
Att inte andra inom kontoret har samma behov sfi alt samordning skall ske 

Anskaffningens art 
Tjänst/vara; KonsxtU verksamhetsutveckling/organisationsutveckling 

Leverantör/er: Consultus AB, 
Org, nr 556277-9388 
Östra Promenaden 7A, 
211 28 Malmö 

Beräknat värde; 285 000 

Anskaffningsprocessen 
Anbud utfordrat genom 
att: 

X begära in skriftligt anbud/offert 
muntlig jämförelse av pris och övriga villkor 
annat beskriv vad: 

Antal tillfrågade 
leverantörer: 

4 st 

Utvärdering Utvärderas av en grupp tjflnstemän inom kontoret 
Vilka leverantörer namn 
och Organisationsnummer 

Beskrivning av 
anskaffnings proces$ 
/motiv t i l l val av 
leverantör 

Consultus motsvara i sin offert de krav beställaren ställer på tjänsten 

Skälet til l beslutet är att anbudet från Consultus hav bedömts 
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Prövningen och 

Postadress: Uppsnln kommun, Komorei för t w n , ungdom och (irbclsmarkmid »753 75 Uppsnln 
DesOksudress: SlrandbödgaUw 1 * Telefon: 018 - 727 00 00 ( v t i x c l ) < FIK : 018- 727 86 $0 

E-posl: b n m - u n g d o m - i w b e t s n i f l r k f l a d ^ H p p s a l d . s e 
www.uppsnln.se 



utvärderingen av de inkomna anbuden redovisas i bifogade 
upphand lingsrapport 

i . Kompetens viktning 60 % 

Värdering grundas på en samlad bedömnmg av leverantörens 
kompetens, erfarenhet och bredd på uppdrag inom det 
aktuella området såväl för andra uppdragsgivare som 
offentlig förvaltning. 

2. Metod, viktning 40% 

Värderas på så sätt att tydligheten i metod, resurser, upplägg, 
former, aktiviteter och genomförande. 

Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra vad som är rätt 
kompetens, erfarenliet, kvalité, teknik, metod, upplägg och 
genomförande, 

Kompetens och erfarenhet bedöms enligt följande 

Tex 
Mycket hög kompetens och erfarenhet 5 poäng 
Hög kompetens och erfarenliet 3,5 poKng 
Godtagbar kompetens och erfarenhet 2,5 poäng 
Mindre godtagbar kompetens och erfarenliet 1,5 poäng 
Ej godtagbar kompelens och erfarenhet 0 poa*ng 

Metod och upplägg bedöms enligt följande: 
Mycket väl godkänd 5 poäng 
Val godkänd 3,5 poäng 
Godkänd 2,5 poäng 
Med tvekan godkänd 1,5 poång 
Underkänd 0 poäng 

Beräknad tidsomfnttning av 
uppdragelAipphand tingen 

Leverans sUn ske på den tid eller inom den tidsrymd som 
anges i avtalet. Start 2011-06 Slutdatum 2011-12-28 

Handlilggarc 
Namn: Mari Louise Lind Datum: 20110408 
Verksamhet/enhet U A K / U A N Telefon: 018-727 00 00 
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Upphandlirtgspöllcy för Uppsala kommun 

Det övergripande syftet med denna upphandlingspoiicy är alt minska kommunens samlade 
kostnader för köp av varor, byggentreprenader och tjänster. Syftet kan endast uppnås genom 
samverkan inom kommunen. All upphandling skall ske inom ramen för lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling och lagen (2007:1092) ("LOU") om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster. Vidare skall upphandling ske så att negativ klimatpåverkan 
och övrig negativ miljöpåverkan ondviks. I övrigt skall relevanta styrdokument beaktas vid varje 
enskild upphandling. 

Direktupphandling definition 
Direktupphandling sker utan krav på skriftliga anbud och får enligt LOU användas då 
inköpsvärdet är lågt eller om det fmns synnerliga skal, Av rekvisiten för sådan upphandling 
följer att den inle är tänkt alt användas generellt. Tvärtom framgår klart att Direktupphandling 
är tänkt som en undantagslösning. Det första rekvisitet för Direktupphandling är att värde! är 
lågt. Det anges inte i lagstiftningen vad som är lågt värde. Regeln är vidare främst tänkt för 
sådana oförutsedda händelser som den upphandlande enheten inte själv kunnat råda Över. 
Brådska på grund av egen bristande planering ger inte rätt t i l l Direktupphandling. Om enheten 
kan visa att en möjlighet yppats till extra förmånliga köp, t.ex, vid auktion, kan det ge rätt till 
Direktupphandling, Upphandlingspölicyn förutsätter att kommunens enheter skall utnyttja de 
Ramavtal som upprättats. En upphandling far inte delas upp på flera upphandlingar i syfte att 
komma under beloppsgränserna för Direktupphandling. 
För kommunens gräns för dkektupphandling, se upphandlingspoHoyn, punkt 4. 

Riktlinjer för upphandling 1 Uppsala kommun 
Dessa riktlinjer utgör komplement till Upphandlingspoiicy lör Uppsala kommun antagna uv 
Kommunfullmäktige20Ö4-06-IÖ §233 resp. 2005-09-26 §224 (ny pkt 13) 

Vid direktupphandlingar som överstiger lö 000 kr, skall minst tre tänkbam leverantörer tillfrågas. Förfarandet 
skal! dokumenteras pä samma sätt som vid förenklad upphandling enligt 6 kap LOU, innebärande att det skall 
framgå vilka leverantörer som tillfrågats, deras pris och övriga villkor samt sklttet till varför viss anbudsgivare 
valdes. Förfarande bör avslutas med att ett skriftligt avtal upprättas och undertecknas av partema varigenom 
möjligheten att överklaga upphandlingen stängs. 



Uppsala 
• "KOMMUN B A R N - O C H U N G D O M S N Ä M N D E N 

Hand lägga re Datum 

2012-08-14 
Diarienummer 

BUN-2011-0311 

Kommunrevisionen 

Angående avtal avseende köp av konsulttjänst 

Kommunrevisionen har ålagt barn- och ungdomsnämnden att klargöra köp av konsulttjänst. 
Nämnden avger yttrande enligt nedan. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) direktupphandlade konsulttjänst för 
konsultativa tjänster i samband med förändrings- och utvecklingsarbete inom ramen för 
UAK:s verksamhet. 

Av inkomna anbud vann Consultus AB och avtal tecknades den 7 juni 2011 t i l l ett maxvärde 
av 285 tkr. 

Kontoret valde att teckna ett tilläggsavtal den 25 augusti 2011 med Consultus AB i anslutning 
ti l l redan pågående uppdrag inom UAK, genom att utöka uppdraget t i l l att genomlysa 
Myndighetsorganisationen. (Sid 1, tilläggsavtal bilaga 1.) 

Kontoret fann att det existerade synnerliga skäl att gå vidare med samma leverantör utan att 
begära in anbud genom annonsering och öppen konkurrens. Detta då tilläggsavtal var en 
kompletterande leverans från en tidigare upphandlad leverantör. 

Vid avtalsperiodens slut och uppdragets genomförande med Consultus AB blev uppdragens 
kostnadtotalt815tkr. 

Kontoret för barn, unga och arbetsmarknad bedömde att det av tekniska och av ensamrätt 
skäl, endast kunde tillhandahållas och fullgöras av en viss leverantör samt var av särskild 
brådska. 

Barn- och ungdomsnämnden stödjer revisorerna rekommendationer att samtliga nämnder och 
styrelser säkerställer en tillräcklig styrning och uppföljning av rutinerna kring upphandling för 
att tillse att direktupphandlingar följer regelverk och att konkurrensen på tjänstemarknaden 
utnyttjas i enlighet med intentionerna i LOU. 

Postadress: Uppsala kommun, barn- och u n g d o m s n ä m n d e n , 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel ) 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala. se 
www.uppsala.se 
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Barn- och ungdomsnämnden 2012-05-24, § 124, har i yttrande t i l l Kommunrevisionen 
föreslagit ett upphandlingsstöd som ger vägledning för hanteringen och genomförande av 
direktupphandlingar. Vägledning ska omfatta upphandlingar som regleras i lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Vägledningen genererar en bättre efterlevnad av regelverket avseende 
direktupphandlingar. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 


