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Sammanfattning

Ernst &Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorevna i Ystads kommun genom-
fort en granskning av avtalshanteringen inom kommunen. Granskningens overgripande syfte
år att belysa och bedoma kommunens avtalshantering, auseende styrning, tillg~nglighet,
riktlinjer rorande avtalsvillkor (t ex bevakning av avtal, upps~gningstider, juridisk granskning
m.m.) samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning.

Efter genomford granskning har vi foljande kommentarer

Avsaknad av en kommungemensam avtalsdatabas for samtliga kommunala avtal for-
svårar uppfofjningen av avtalen vilket medfor okade risker att till exempel automatiske
forlångningar aktiveres utan provning från kommunen.

Avtalens tillg~nglighet skulle oka om avtalen efter diarieforing skannades in och fanns
tillgångliga via avtalsdatabas. Skyddet av originalhandlingen kan då också forbåttras
genom sikrare arkivering.

Befintligt worddokument over ingångna avtal inom forvaltningen samt kommunover-
gripande avtal år finte att betrakta som en avtalsdatabas, dock som ett visst hjålpme-
del for snabb overblick av avtalen. Vi notevar dock att en stor mångd avtal av senere
datum (från och med 26 juni 2008) finte registrevets i denne lista.

Avtal sedan den 26 juni 2008 år finte ordnede på ett tillfredst~llande sått eftersom de
liggerien box inne i arkivet. Ordningen forsvårar enligt vår bedomning mojligheten att
ha uppsikt over avtalen.

Registreringen av avtal rorande fastighetsoverlåtelser ter sig gammalmodig och svår-
overblickbar. Vi vill dock po~ngtera att anv~ndandet av ett gammalmodigt system i sig
finte inneber ett felaktigt forfarande, overskådligheten kan dock forb~ttras i detta av-
seende.

Enligt vår bedomning bor det i riktlinje eller rutin for avtalshantering framgå att avtal
av storre betydelse (t.ex. stor ekonomisk omfattning) bor låmnas till jurist for bedom-
ning. Detta som ett led i kvalitetssikringen av avtalen.

Forvaringen av avtalen sker ute på områdene dir verksamheten uppr~ttar avtal. Ur
praktiskt henseende ~r detta sannolikt att foredra. Forvaltningsledningen borde dock
forsåkra sig om att gemensamma rutiner for forvaring och fornyelse av avtalen finns
framtegna och anv~nds.

Alla avtal måste diarieforas i kommunens diariehanteringssystem så att medborgere
med I~tthet kan orientere sig i kommunens olika avtalsåtaganden.

Rekommendationer:

Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram.
Kommunen bor inforskaffa ett stod for avtalshanteringen iform av en databas dår
samtlige avtal kan registreres och foljas upp.
Skapa elektronfiska kopior over samtlige avtal.
De kommunovergripande avtal som tecknats sedan den 26 juni 2008 bor ordnes på
ett sådant sitt att de fors in i permar i ordning efter diarienummer och forvaras i arkiv-
skåpet inne i arkivrummet.
Kommunens jurist bor bedoma avta) som ~r av storre betydelse for kommunen.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte

Kommunen ingår lopande olika avta) med t.ex. privatpersoner, leverantorer, andra kommu-
ner eller offentliga myndigheter. Årligen koper kommunen in varor och tj~nster for betydande
belopp och gor olika åtaganden gentemot avtalsparter. Den interns kontrollen ska såkerst~lla
att avtalen år tecknade med utgångspunkt i att ritt personer ingår avtalen samt att respektive
avtalsparts åtaganden fuligors. Vidare år hanteringen av avtalen betydelsefull, dvs. att avta-
len forvaras på ett sådant sitt att det finns en god ordning. Brister i hanteringen av avtal
samtiden interns kontrollen kan oppna upp for oegentligheter dir kommunens fortroende
och anseende skadas. Kommunen kan också åsamkas onodiga kostnader om kommunens
intressen finte optimalt bevakas betråffande overenskommelser i avtal.

Revisorerna i Ystad kommun ser det som angel get att det finns en åndamålsenlig hantering
av de avtal som uppråttas och att den finterna kontrollen fungerar.

1.2. Revisionsfrågor

Granskningens overgripande syfte ~r att belysa och bedoma kommunens avtalshantering,
auseende styrning, tillg~nglighet, riktlinjer rorande avtalsvillkor (t ex bevakning av avtal, upp-
s~gningstider, juridisk granskning m.m.), samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskriv-
ning.

Utifrån syftet med granskningen besvaras foljande revisionsfrågor:
Finns uppdrag och riktlinjer for hur kommunens avtal ska hanteras?
Hur forvaras avtalen?
Finns avtalsdatabas
Kva~itetss~kras avtal finfor avtalstecknande med t.ex. jurist?
Finns rutiner som s~kerst~ller att avtalen regelbundet foljs upp och att forl~ngningar
goys enligt gjorda overenskommelser?
Hur bevakas foljsamheten till avtalet utifrån kommunens ekonomiska intressen?
Finns en ~ndamålsenlig intern kontroll?

1.3. Revisionskriterier

denna granskning utgors de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Forvaltningslagen

Arkivlagen

Lagen om offentlig upphandling

1.4. Metod och avgrånsning

En dokumentstudie auseende riktlinjer och normer har utforts. Intervjuer har genomforts med
kommunens forvaltningschefer och ansvariga for kommunens avtalshantering. Inom ramen
for granskningen har avta) slumpm~ssigt valts ut for granskning. Urvalet for stickproven har
tagit från kommunstyrelsens, samh~llsbyggnadsn~mndens, barn- och utbildningsn~mndens
och kulturn~mndens område. Stickprovsgranskningen avser åtta olika avtal. Stickproven har
granskats utifrån diarieforing, giftighet och avta~stecknade.

Samtliga intervjuade har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten.
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2. Regelverk och lagstiftning

2.1. Arkivlagen

Arkivlagen ~r den lagstiftning som anger hur olika allminna handlingar i en kommun ska for-
varas. Lagen anger i 3 §att en myndighets arkiv bildas av de allminna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådans handlingar som auses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsforord-
ningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand for arkivering. Vidare anges att
myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att arkivet tillgodoser:

1. råtten att ta del av allminna handlingar,

2. behovet av information for r~ttskipningen och forvaltningen, och

3. forskningens behov.

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

1. organisers arkivet på ett sådant sitt att råtten att ta del av allminna handlingar under-
låttas,

2. uppr~tta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som
kan finvas i myndighetens arkiv och hur arkivet år organiserat, dels en systematisk arkiv-
forteckning,

3. skydda arkivet mot forstorelse, skada, tillgrepp och obehorig åtkomst,

2.1.1. Arkivreglemente

Ystad kommun finns en kommunarkivarie som ansvarar for att arkivet. I kommunens arkiv-
reglemente, antaget av kommunfullm~ktige 2007-06-20, anges att Riksarkivets gallringsråd
och riktlinjer skall galla.

2.2. Lagen om offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter snuånder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal auses enligt 5 kap.
LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera
leverantorer i syfte att fastst~lla villkoren for senare tilldelning av kontrakt under en given
tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tjånster eller byggentreprenader. Verdet av ett ram-
avtal ska beråknas till det hogsta sammanlagda vårdet av samtliga de kontrakt som planeras
under ramavtalets loptid (3 kap. 13 § LOU). Reglerna i LOU betr~ffande ramavtal gyller for
upphandlingar såvel over som under troskelv~rdena.

Ramavtalets loptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och forl~ngningsklausuler)
om det finte finns s~rskilda skil (5 kap. 3 § LOU). S~rskilda skil kan utgoras av t.ex. ett av-
gr~nsat projekt som bergknas pågå något I~ngre tid ~n fyra år och som finte har någov natur-
lig fortsåttning ner projektet ayslutats. Ett annat skål kan vara att upphandlingen medfor stora
investeringar for leverantoren som ska skrivas av under avtalstiden.
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3. Avtalshantering

3.1. Kommunovergripande

Respektive forvaltning hanterar de avtal som den tecknar. Delegationsforteckningar anger
vem i organisationen som har ritt at teckna avtal. I normalfallet ~r det n~mndsordforande
eller forvaltningschef. I vissa fall delegerer sedan forvaltningschefen vidare avtalstecknandet
inom ett visst område till ansvarig avdelningschef.

Avtalen forvaras i allm~nhet på respektive forvaltning och i det Hårarkiv som finns tillg~ngligt.
Då mer utrymme behovs gallras n~rarkivet och de åldre akterna skickas till kommunarkivet.

Kommunen saknar en helt~ckande avtalsdatabas som mojliggor en total oversikt av kommu-
nens åtaganden i samband med avtalstecknanden. Det finns dock en avtalsdatabas som
avser avta) uppr~ttade efter upphandling enligt legen om offentlig upphandling. Dessa avta)
finns tillgångliga i kommunens upphandlingsstod och mojliggor en uppfoljning av avta) mm.
For ovriga avta) saknar kommunen d~remot en moj►ighet att få hjålp från ett automatiskt IT-
stod då avtalstider toper ut och ska forl~ngas eller avtalet ska omprovas.

Vidare saknes kommunovergripande, såvel som forvaltningsspecifika, riktlinjer for hur avtal
ska hanteras. Delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner fins dock.

Utover upphandlingsavtal år kommunens avta) finte inskannade och finns ailtså finte i elektro-
nisk kopla.

Vår bedomning

Avsaknad av en kommungemensam avtalsdatabas for samtlige kommunale avtal forsvårar
uppfoljningen av avtalen vilket medfor okade risker att till exempel automatfiska forl~ngningar
aktiveres utan provning från kommunen. Utan avtalsdatabas blir tj~nstem~nnens uppfoljning
och kunskap om åtaganden m.m. ~n viktigare.

Avtalens tillgånglighet skulle okas om avtalen efter diarieforing skannades in och fanns till-
gångliga via avtalsdatabas. S~kerheten over originalen kan då också forbåttras genom s~k-
rare arkivering.

Rekommendationer

Kommunen bor inforskaffa ett stod for avtalshanteringen iform av en databas dir
samtlige avtal kan registreres och foljas upp.
Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram.
Skapa elektronfiska kopior over samtlige avtal.

3.2. Kommunstyrelsen

Iakttagelser

Kommunovergripande avta) forvaras på Ledning och Utveck~ing dir nya avta) I~ggs in i ett
worddokument. Utover de kommunovergripande avtalen ingår hår också forvaltningsspecifi-
ka avtal. Denne lista uppdateras finte på ett sådant sitt att foråldrade avtal tas bort från listen.
Listen innehåller vid granskningstillfållet avtal från 1998 och fram till och med den 26 juni
2008. Totalt innehåller listen cirka 320 avtalshandlingar eller andra motsvarande handlingar.

Avtal som år registrerade i worddokumentet forvaras i ett arkivskåp inne i arkivet på Ledning
och Utveckling. De avtal som tecknats efter 2008 forvaras i en hog inne i arkivet. Anledning-
en till att dessa avtal finte registrerats i worddokumentet år att syftet med listen ~r oklart och
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hur avtal i framtiden ska registreras har diskuterats. Avtalen ~r emellertid diarieforda i kom-
munens diariesystem Evolution.

Utover dessa kommunovergripande eller forvaltningsspecifika avtal forvaras avtal om fastig-
hetsoverlåtelser iarkivet på Ledning och Utveckling. Avtalen forvaras i permar inne i arkiv-
rummet och ~r registrerade i ett kortsystem som också ~r placerat i arkivet. Handlingarna ~r
diarieforda.

Kommunjuristen tillfrågas ibland, dock finns finte rutin ner och i vilket skede juristen ska
granska avtalen. Vid storre åtaganden/upphandlingar eller motsvarande tas konsulthj~lp in
finfor avtalstecknande.

Vår bedomning

Befintligt worddokument over ingångna avtal inom forvaltningen samt kommunovergripande
avta) ~r finte att betrakta som en avtaisdatabas, dock som ett visst hj~lpmedel for snabb
overblick av avtalen. Vi noterar dock att en stor mengd avta) av senare datum (från och med
26 juni 2008) finte registrerats i denna lista. Dermed får listan en alit mindre betydelse.

Avtal sedan den 26 juni 2008 ~r finte ordnade på ett tillfredstållande sått eftersom de ligger i
en box inne i arkivet. Ordningen forsvårar enligt vår bedomning mojligheten att ha uppsikt
over avtalen.

Registreringen av avtal rorande fastighetsoverlåtelser ter sig gammalmodig och svårover-
blickbar. Vi vill dock po~ngtera att anv~ndandet av ett gammalmodigt system i sig finte inne-
b~r ett felaktigt forfarande, overskåd~igheten kan dock forb~ttras i detta auseende.

Enligt vår bedomning bor det i riktlinje eller rutin for avtalshantering framgå att avta) av storre
betydelse (t.ex. stor ekonomisk omfattning) bor I~mnas till jurist for bedomning. Detta som ett
led i kvalitetssikringen av avtalen.

Rekommendationer

De kommunovergripande avta) som tecknats sedan den 26 juni 2008 bor ordnas på
ett sådant sitt att de fors in i permar i ordning efter diarienummer och forvaras i arkiv-
skåpet inne i arkivrummet.
Kommunens jurist bor bedoma avtal som ~r av storre betydelse for kommunen.

3.3. Samhållsbyggnadsn~mnden

Iakttagelser

Avtal uppråttade under samh~llsbyggnadsnåmndens ansvarsområde hanteras framforallt av
fastighetsavdelningen. Dessa avtal ror fremst hyresavtal eller andra typer av avtal kopplade
till kommunens fastighetsbestånd. Avtalen hanteras i ett IT-stodsystem som heter Husar
Fastighetssystem, vilket i grunden år ett debiteringssystem. Syftet år att s~kerst~lla att hyror
går ut i rått tid till rått adressat. Dock finns avtalen kopplade till systemet vilket medger en
overblick av avtalskategorier mm. Ovriga avtal registreras i diariesystemet Evolution.

Utover fastighetsavtalen har forvaltningen IT-avta) som år registrerade i Evolution. Vid
granskningstillfållet har vi fått del av olika forteckningar over ingångna avtal inom fastighets-
området. Sammantaget ror det sig om ca 1830 avta) inom fastighetsområdet. De fr~msta
avtalen ror Sandskogsarrenden, inklusive badhytter, totalt ror det sig hår om 989 avtal. Vida-
re finns 290 avtal tecknade inom ~Idreomsorgen och 217 avtal auseende forhyrning av små-
båtsplatser.

Fastighetsavtalens ekonomiska uppr~kningar sker automatiskt genom systemet. Vidare går
en betalfil till ekonomiavdelningen som fakturerer mottageren. Om betalning finte sker enligt
avtal får fastighetsavdelningen tillbaka rendet for åtgård.
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Nemnden har enligt uppgift gett samh~llskontoret i uppdrag att se over alla avtal i syfte att
styrka den interns kontrollen over ingångna avtal.

Vår bedomning

Vår bedomning ~r att forvaltningen inom fastighetsavdelningen forefaller ha god ordning over
tecknade avta► och de ekonomiska aspekter som inom fastighetsavdelningen ~r kopplade till
avtalen.

3.4. Barn- och utbildningsn~mnden samt kulturnåmnden

Iakttagelser

Den gemensamma forvaltningen Kultur och Utbildning hanterar n~mndernas avta) på liknan-
de sitt och redovisas hir gemensamt. Flertalet avtal som beror n~mndernas områden hante-
ras av andra forvaltningar. Exempel på detta ~r kulturn~mndens hyresavtal med idrotts- och
kulturforeningar som hanteras av Samh~llsbyggnad. Vidare forvaras upphandlingsavtal på
Ledning och Utveckling.

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

Enligt uppgift forvaras avtalen ute på respektive skola, vissa avtal forvaras i kassaskåp,
andra i mappar eller permar på rektors kontor. Ansvarig for avtalen ~r enligt uppgift sannolikt
forvaltningschefen.

Inom kulturn~mndens område finns konstavtal mellan konstmuseet och ansvarig for den
verksamhet dir konsten henger. Ofta chef for forvaltning eller VD på bolag. Vid gransknings-
tillf~llet fanns ca 60 sådans avtal.

Avtalen ~r finte diarieforda i kommunens diariehanteringssystem Evolution. Avtalen gållande
elevdatorerna uppr~ttas och forvaras hos respektive rektor och på skolorna har handl~ggar-
na finte tillgång till systemet. Konstavtalen forvaras på konstmuseet. De diariefors finte i Evo-
lution beroende på att systemet anses vara otillg~ngligt.

Kommunens jurist har medverket vid framtagandet av avtalsmallen for elevdatorerna.

Vår bedomning

Forvaringen av avtalen sker ute på områdene dår verksamheten uppr~ttar avtal. Ur praktiskt
hånseende ~r detta sannolikt att foredra. Forvaltningsledningen borde dock forsikra sig om
att gemensamma rutiner for forvaring och fornyelse av avtalen finns framtegna och anv~nds.

Avtalen måste diarieforas i kommunens diariehanteringssystem så att medborgere med I~tt-
het kan orientere sig i kommunens olika avtalsåtaganden.

Rekommendationer

Ta fram riktlinjer for uppr~ttande av avtal samt hantering av desamma.
Samtlige avtal bor forvaras i enlighet med arkivlegens beståmmelser.
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3.5. Sammanfattande bedomning utifrån stickprovsgranskningen

Avtalen som valts ut for granskning ~r slumpmåssigt valda utifrån listor avtal som antingen
uppråttats sedan tidigare eller sammanst~llts for granskningen. Stickprovet omfattade åtta
avtal. Samtliga stickprov beror avtalstecknande vid kommunstyrelsen eller samh~llsbygg-
nadsn~mnden.

Samtliga åtta avtal var diarieforda. For de avtal dir indexuppr~kning m.m. var aktuellt var
detta åtg~rdat med klausul for indexuppråkning. Avtalen var samtliga undertecknade och
loptiden for avtalen låg inom ramen for uppdraget.

Antalet stickprov i granskningen ~r få i forhållande till populationen och utifrån resultatet kan
derfor finte alltfor långtgående slutsatser dras. Granskningen av stickprov indikerer dock att
kommunens avtalshantering kan bedomas uppfylla krav på diarieforing, ekonomisk s~ker-
st~llande av gjorda åtaganden och ~r gallande vid tidpunkten for granskningen.

Ystad, den 17 juni 13

~~---

J ob Smit

Bilaga 1

Intervjuede medarbetare

Kerstin Wulff, forvaltningschef, samhållsbyggnadsforvaltningen

Olof Hubner, fastighetschef, samhållsbyggnadsforvaltningen

Gunnel Lundberg, kommunstyrelsens sekreterare, ledning och utveckling

Christer Olofsson, forvaltningschef, Kultur- och utbildningsforvaltningen
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