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Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun genom-
fört en granskning av avtalshanteringen inom kommunen. Granskningens övergripande syfte 
är att belysa och bedöma kommunens avtalshantering, avseende styrning, tillgänglighet, 
riktlinjer rörande avtalsvillkor (t ex bevakning av avtal, uppsägningstider, juridisk granskning 
m.m.) samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning.    

Efter genomförd granskning har vi följande kommentarer: 

 Avsaknad av en kommungemensam avtalsdatabas för samtliga kommunala avtal för-
svårar uppföljningen av avtalen vilket medför ökade risker att till exempel automatiska 
förlängningar aktiveras utan prövning från kommunen.  

 Avtalens tillgänglighet skulle öka om avtalen efter diarieföring skannades in och fanns 
tillgängliga via avtalsdatabas. Skyddet av originalhandlingen kan då också förbättras 
genom säkrare arkivering. 

 Befintligt worddokument över ingångna avtal inom förvaltningen samt kommunöver-
gripande avtal är inte att betrakta som en avtalsdatabas, dock som ett visst hjälpme-
del för snabb överblick av avtalen. Vi noterar dock att en stor mängd avtal av senare 
datum (från och med 26 juni 2008) inte registrerats i denna lista.  

 Avtal sedan den 26 juni 2008 är inte ordnade på ett tillfredställande sätt eftersom de 
ligger i en box inne i arkivet. Ordningen försvårar enligt vår bedömning möjligheten att 
ha uppsikt över avtalen.  

 Registreringen av avtal rörande fastighetsöverlåtelser ter sig gammalmodig och svår-
överblickbar. Vi vill dock poängtera att användandet av ett gammalmodigt system i sig 
inte innebär ett felaktigt förfarande, överskådligheten kan dock förbättras i detta av-
seende. 

 Enligt vår bedömning bör det i riktlinje eller rutin för avtalshantering framgå att avtal 
av större betydelse (t.ex. stor ekonomisk omfattning) bör lämnas till jurist för bedöm-
ning. Detta som ett led i kvalitetssäkringen av avtalen. 

 Förvaringen av avtalen sker ute på områdena där verksamheten upprättar avtal. Ur 
praktiskt hänseende är detta sannolikt att föredra. Förvaltningsledningen borde dock 
försäkra sig om att gemensamma rutiner för förvaring och förnyelse av avtalen finns 
framtagna och används. 

 Alla avtal måste diarieföras i kommunens diariehanteringssystem så att medborgare 
med lätthet kan orientera sig i kommunens olika avtalsåtaganden. 

Rekommendationer: 

 Rutiner eller riktlinjer för avtalshantering bör tas fram. 
 Kommunen bör införskaffa ett stöd för avtalshanteringen i form av en databas där 

samtliga avtal kan registreras och följas upp. 
 Skapa elektroniska kopior över samtliga avtal. 
 De kommunövergripande avtal som tecknats sedan den 26 juni 2008 bör ordnas på 

ett sådant sätt att de förs in i pärmar i ordning efter diarienummer och förvaras i arkiv-
skåpet inne i arkivrummet. 

 Kommunens jurist bör bedöma avtal som är av större betydelse för kommunen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 
Kommunen ingår löpande olika avtal med t.ex. privatpersoner, leverantörer, andra kommu-
ner eller offentliga myndigheter. Årligen köper kommunen in varor och tjänster för betydande 
belopp och gör olika åtaganden gentemot avtalsparter. Den interna kontrollen ska säkerställa 
att avtalen är tecknade med utgångspunkt i att rätt personer ingår avtalen samt att respektive 
avtalsparts åtaganden fullgörs. Vidare är hanteringen av avtalen betydelsefull, dvs. att avta-
len förvaras på ett sådant sätt att det finns en god ordning. Brister i hanteringen av avtal 
samt i den interna kontrollen kan öppna upp för oegentligheter där kommunens förtroende 
och anseende skadas. Kommunen kan också åsamkas onödiga kostnader om kommunens 
intressen inte optimalt bevakas beträffande överenskommelser i avtal. 

Revisorerna i Ystad kommun ser det som angeläget att det finns en ändamålsenlig hantering 
av de avtal som upprättas och att den interna kontrollen fungerar.  

1.2. Revisionsfrågor 
Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma kommunens avtalshantering, 
avseende styrning, tillgänglighet, riktlinjer rörande avtalsvillkor (t ex bevakning av avtal, upp-
sägningstider, juridisk granskning m.m.), samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskriv-
ning. 
 
Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns uppdrag och riktlinjer för hur kommunens avtal ska hanteras?  
 Hur förvaras avtalen?  
 Finns avtalsdatabas 
 Kvalitetssäkras avtal inför avtalstecknande med t.ex. jurist? 
 Finns rutiner som säkerställer att avtalen regelbundet följs upp och att förlängningar 

görs enligt gjorda överenskommelser? 
 Hur bevakas följsamheten till avtalet utifrån kommunens ekonomiska intressen? 
 Finns en ändamålsenlig intern kontroll? 

1.3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Förvaltningslagen 
 Arkivlagen 
 Lagen om offentlig upphandling 

1.4. Metod och avgränsning 
En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har utförts. Intervjuer har genomförts med 
kommunens förvaltningschefer och ansvariga för kommunens avtalshantering. Inom ramen 
för granskningen har avtal slumpmässigt valts ut för granskning. Urvalet för stickproven har 
tagit från kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, barn- och utbildningsnämndens 
och kulturnämndens område. Stickprovsgranskningen avser åtta olika avtal. Stickproven har 
granskats utifrån diarieföring, giltighet och avtalstecknade.  

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

2.1. Arkivlagen 
Arkivlagen är den lagstiftning som anger hur olika allmänna handlingar i en kommun ska för-
varas. Lagen anger i 3 § att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförord-
ningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. Vidare anges att 
myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att arkivet tillgodoser:  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov. 

Av 6 § i arkivlagen framgår att i arkivvården ingår bland annat att myndigheten skall 

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar under-
lättas, 

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som 
kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkiv-
förteckning, 

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 

2.1.1. Arkivreglemente 
I Ystad kommun finns en kommunarkivarie som ansvarar för att arkivet. I kommunens arkiv-
reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2007-06-20, anges att Riksarkivets gallringsråd 
och riktlinjer skall gälla.  

2.2. Lagen om offentlig upphandling 
Upphandlande myndigheter använder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal avses enligt 5 kap. 
LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 
leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 
tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggentreprenader. Värdet av ett ram-
avtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras 
under ramavtalets löptid (3 kap. 13 § LOU). Reglerna i LOU beträffande ramavtal gäller för 
upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena.  

Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) 
om det inte finns särskilda skäl (5 kap. 3 § LOU). Särskilda skäl kan utgöras av t.ex. ett av-
gränsat projekt som beräknas pågå något längre tid än fyra år och som inte har någon natur-
lig fortsättning när projektet avslutats. Ett annat skäl kan vara att upphandlingen medför stora 
investeringar för leverantören som ska skrivas av under avtalstiden. 
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3. Avtalshantering 

3.1. Kommunövergripande 
Respektive förvaltning hanterar de avtal som den tecknar. Delegationsförteckningar anger 
vem i organisationen som har rätt at teckna avtal. I normalfallet är det nämndsordförande 
eller förvaltningschef. I vissa fall delegerar sedan förvaltningschefen vidare avtalstecknandet 
inom ett visst område till ansvarig avdelningschef. 

Avtalen förvaras i allmänhet på respektive förvaltning och i det närarkiv som finns tillgängligt. 
Då mer utrymme behövs gallras närarkivet och de äldre akterna skickas till kommunarkivet. 

Kommunen saknar en heltäckande avtalsdatabas som möjliggör en total översikt av kommu-
nens åtaganden i samband med avtalstecknanden. Det finns dock en avtalsdatabas som 
avser avtal upprättade efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Dessa avtal 
finns tillgängliga i kommunens upphandlingsstöd och möjliggör en uppföljning av avtal mm. 
För övriga avtal saknar kommunen däremot en möjlighet att få hjälp från ett automatiskt IT-
stöd då avtalstider löper ut och ska förlängas eller avtalet ska omprövas.  

Vidare saknas kommunövergripande, såväl som förvaltningsspecifika, riktlinjer för hur avtal 
ska hanteras. Delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner finns dock. 

Utöver upphandlingsavtal är kommunens avtal inte inskannade och finns alltså inte i elektro-
nisk kopia. 

Vår bedömning 

Avsaknad av en kommungemensam avtalsdatabas för samtliga kommunala avtal försvårar 
uppföljningen av avtalen vilket medför ökade risker att till exempel automatiska förlängningar 
aktiveras utan prövning från kommunen. Utan avtalsdatabas blir tjänstemännens uppföljning 
och kunskap om åtaganden m.m. än viktigare.  

Avtalens tillgänglighet skulle ökas om avtalen efter diarieföring skannades in och fanns till-
gängliga via avtalsdatabas. Säkerheten över originalen kan då också förbättras genom säk-
rare arkivering. 

Rekommendationer 

 Kommunen bör införskaffa ett stöd för avtalshanteringen i form av en databas där 
samtliga avtal kan registreras och följas upp. 

 Rutiner eller riktlinjer för avtalshantering bör tas fram. 
 Skapa elektroniska kopior över samtliga avtal. 

3.2. Kommunstyrelsen 
Iakttagelser 

Kommunövergripande avtal förvaras på Ledning och Utveckling där nya avtal läggs in i ett 
worddokument. Utöver de kommunövergripande avtalen ingår här också förvaltningsspeci-
fika avtal. Denna lista uppdateras inte på ett sådant sätt att föråldrade avtal tas bort från lis-
tan. Listan innehåller vid granskningstillfället avtal från 1998 och fram till och med den 26 juni 
2008. Totalt innehåller listan cirka 320 avtalshandlingar eller andra motsvarande handlingar. 

Avtal som är registrerade i worddokumentet förvaras i ett arkivskåp inne i arkivet på Ledning 
och Utveckling. De avtal som tecknats efter 2008 förvaras i en hög inne i arkivet. Anledning-
en till att dessa avtal inte registrerats i worddokumentet är att syftet med listan är oklart och 
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hur avtal i framtiden ska registreras har diskuterats. Avtalen är emellertid diarieförda i kom-
munens diariesystem Evolution.  

Utöver dessa kommunövergripande eller förvaltningsspecifika avtal förvaras avtal om fastig-
hetsöverlåtelser i arkivet på Ledning och Utveckling. Avtalen förvaras i pärmar inne i arkiv-
rummet och är registrerade i ett kortsystem som också är placerat i arkivet. Handlingarna är 
diarieförda. 

Kommunjuristen tillfrågas ibland, dock finns inte rutin när och i vilket skede juristen ska 
granska avtalen. Vid större åtaganden/upphandlingar eller motsvarande tas konsulthjälp in 
inför avtalstecknande. 

Vår bedömning 

Befintligt worddokument över ingångna avtal inom förvaltningen samt kommunövergripande 
avtal är inte att betrakta som en avtalsdatabas, dock som ett visst hjälpmedel för snabb 
överblick av avtalen. Vi noterar dock att en stor mängd avtal av senare datum (från och med 
26 juni 2008) inte registrerats i denna lista. Därmed får listan en allt mindre betydelse.  

Avtal sedan den 26 juni 2008 är inte ordnade på ett tillfredställande sätt eftersom de ligger i 
en box inne i arkivet. Ordningen försvårar enligt vår bedömning möjligheten att ha uppsikt 
över avtalen.  

Registreringen av avtal rörande fastighetsöverlåtelser ter sig gammalmodig och svåröver-
blickbar. Vi vill dock poängtera att användandet av ett gammalmodigt system i sig inte inne-
bär ett felaktigt förfarande, överskådligheten kan dock förbättras i detta avseende. 

Enligt vår bedömning bör det i riktlinje eller rutin för avtalshantering framgå att avtal av större 
betydelse (t.ex. stor ekonomisk omfattning) bör lämnas till jurist för bedömning. Detta som ett 
led i kvalitetssäkringen av avtalen. 

Rekommendationer 

 De kommunövergripande avtal som tecknats sedan den 26 juni 2008 bör ordnas på 
ett sådant sätt att de förs in i pärmar i ordning efter diarienummer och förvaras i arkiv-
skåpet inne i arkivrummet. 

 Kommunens jurist bör bedöma avtal som är av större betydelse för kommunen.  

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden 
Iakttagelser 

Avtal upprättade under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde hanteras framförallt av 
fastighetsavdelningen. Dessa avtal rör främst hyresavtal eller andra typer av avtal kopplade 
till kommunens fastighetsbestånd. Avtalen hanteras i ett IT-stödsystem som heter Husar 
Fastighetssystem, vilket i grunden är ett debiteringssystem. Syftet är att säkerställa att hyror 
går ut i rätt tid till rätt adressat. Dock finns avtalen kopplade till systemet vilket medger en 
överblick av avtalskategorier mm. Övriga avtal registreras i diariesystemet Evolution.  

Utöver fastighetsavtalen har förvaltningen IT-avtal som är registrerade i Evolution. Vid 
granskningstillfället har vi fått del av olika förteckningar över ingångna avtal inom fastighets-
området. Sammantaget rör det sig om ca 1830 avtal inom fastighetsområdet. De främsta 
avtalen rör Sandskogsarrenden, inklusive badhytter, totalt rör det sig här om 989 avtal. Vi-
dare finns 290 avtal tecknade inom äldreomsorgen och 217 avtal avseende förhyrning av 
småbåtsplatser. 

Fastighetsavtalens ekonomiska uppräkningar sker automatiskt genom systemet. Vidare går 
en betalfil till ekonomiavdelningen som fakturerar mottagaren. Om betalning inte sker enligt 
avtal får fastighetsavdelningen tillbaka ärendet för åtgärd. 
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Nämnden har enligt uppgift gett samhällskontoret i uppdrag att se över alla avtal i syfte att 
stärka den interna kontrollen över ingångna avtal. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att förvaltningen inom fastighetsavdelningen förefaller ha god ordning över 
tecknade avtal och de ekonomiska aspekter som inom fastighetsavdelningen är kopplade till 
avtalen.  

3.4. Barn- och utbildningsnämnden samt kulturnämnden  
Iakttagelser 

Den gemensamma förvaltningen Kultur och Utbildning hanterar nämndernas avtal på lik-
nande sätt och redovisas här gemensamt. Flertalet avtal som berör nämndernas områden 
hanteras av andra förvaltningar. Exempel på detta är kulturnämndens hyresavtal med idrotts- 
och kulturföreningar som hanteras av Samhällsbyggnad. Vidare förvaras upphandlingsavtal 
på Ledning och Utveckling.  

Ett par olika avtalskategorier finns dock på Kultur och Utbildning. Inom skolområdet tillhan-
dahåller Ystad kommun elevdatorer åt elever i grundskolan. En elevdator per elev i årskurs 
4, 5, 8 och 9 finns tillgänglig för eleverna. Sammantaget finns enligt uppgift ca 900 elevdato-
rer ute på skolorna. Avtalen har tagits fram med hjälp av kommunjuristen. 

Enligt uppgift förvaras avtalen ute på respektive skola, vissa avtal förvaras i kassaskåp, 
andra i mappar eller pärmar på rektors kontor. Ansvarig för avtalen är enligt uppgift sannolikt 
förvaltningschefen. 

Inom kulturnämndens område finns konstavtal mellan konstmuseet och ansvarig för den 
verksamhet där konsten hänger. Ofta chef för förvaltning eller VD på bolag. Vid gransknings-
tillfället fanns ca 60 sådana avtal.  

Avtalen är inte diarieförda i kommunens diariehanteringssystem Evolution. Avtalen gällande 
elevdatorerna upprättas och förvaras hos respektive rektor och på skolorna har handläggar-
na inte tillgång till systemet. Konstavtalen förvaras på konstmuseet. De diarieförs inte i Evo-
lution beroende på att systemet anses vara otillgängligt. 

Kommunens jurist har medverkat vid framtagandet av avtalsmallen för elevdatorerna. 

Vår bedömning 

Förvaringen av avtalen sker ute på områdena där verksamheten upprättar avtal. Ur praktiskt 
hänseende är detta sannolikt att föredra. Förvaltningsledningen borde dock försäkra sig om 
att gemensamma rutiner för förvaring och förnyelse av avtalen finns framtagna och används. 

Avtalen måste diarieföras i kommunens diariehanteringssystem så att medborgare med lätt-
het kan orientera sig i kommunens olika avtalsåtaganden. 

Rekommendationer 

 Ta fram riktlinjer för upprättande av avtal samt hantering av desamma. 
 Samtliga avtal bör förvaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. 
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3.5. Sammanfattande bedömning utifrån stickprovsgranskningen 
Avtalen som valts ut för granskning är slumpmässigt valda utifrån listor avtal som antingen 
upprättats sedan tidigare eller sammanställts för granskningen. Stickprovet omfattade åtta 
avtal. Samtliga stickprov berör avtalstecknande vid kommunstyrelsen eller samhällsbygg-
nadsnämnden. 

Samtliga åtta avtal var diarieförda. För de avtal där indexuppräkning m.m. var aktuellt var 
detta åtgärdat med klausul för indexuppräkning. Avtalen var samtliga undertecknade och 
löptiden för avtalen låg inom ramen för uppdraget. 

Antalet stickprov i granskningen är få i förhållande till populationen och utifrån resultatet kan 
därför inte alltför långtgående slutsatser dras. Granskningen av stickprov indikerar dock att 
kommunens avtalshantering kan bedömas uppfylla krav på diarieföring, ekonomisk säker-
ställande av gjorda åtaganden och är gällande vid tidpunkten för granskningen. 

 

Ystad, den 15 maj 2013 

 

 

Jakob Smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
Intervjuade medarbetare  

 Kerstin Wulff, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Olof Hübner, fastighetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Gunnel Lundberg, kommunstyrelsens sekreterare, ledning och utveckling 

 Christer Olofsson, förvaltningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen 
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