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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunstyrelsen, socialnämnden, gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kulturnämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att bedöma 
kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker.  

Den sammanfattande bedömningen är att det förekommer brister i såväl utformning som 
uppföljning av tecknade avtal. Avsaknaden av dokumenterade rutiner bedöms öka risken för 
att avtalshanteringen blir personbunden. Kvaliteten vid utformning av avtal bedöms inte vara 
säkerställd, då flera granskade avtal uppvisar brister. Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder behöver säkerställa att avtal blir korrekt utformade för att förhindra oförutsedda och 
onödiga kostnader. Granskningen visar också att det inte finns någon systematik kring vilka 
avtal som ska följas upp och hur ofta avtal ska följas upp.  

Vidare är det en svaghet att kommunens avtal finns i två olika system och att nämnderna 
endast kan söka efter sina egna avtal i det ena systemet. Vi noterar att kommunen har börjat 
att implementera ett e-handelssystem för att på så sätt stärka avtalstroheten och säkerställa 
att kommunen inte handlar utanför gällande avtal. 

Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden behöver se över delegationsordningen 
och tydliggöra varje delegats beslutsrätt att ingå avtal. Socialnämnden bör även se över 
verksamheten kring utbetalningar av bostadsanpassningar.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att:  

 Det för samtliga nämnder finns standardiserade avtalsmallar och rutiner som 
säkerställer kvaliteten på avtalen. 

 Det finns kommungemensamma rutiner kring vilka avtal som ska följas upp, hur 
avtalsuppföljningar ska gå till och var avtalsansvarig ska dokumentera.  

 Samtliga avtal är lättåtkomliga och sökbara.  

 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, gymnasienämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
att: 

 Tydliggöra vilka avtal som ska återrapporteras till nämnd, i enlighet med den nya 
kommunallagen. 

Vi rekommenderar myndighetsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden att: 

 Upprätta en dokumenthanteringsplan.  

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Se över och tydliggöra delegationsordningen avseende rätten till vidaredelegation för 
beslutsrätt att ingå avtal. 

 Genomföra utredning och laglighetsprövning avseende beslutet att potentiellt 
delfinansiera bowlinghallens verksamhet.  

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Se över verksamheten kring utbetalningar av bostadsanpassningar och överväga att 
genomföra en upphandling. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunen ingår årligen en mängd avtal. I kommunens upphandlingspolicy framgår det att 
de verksamhetsansvariga cheferna ansvar för avtalsuppföljningen samt att verksamheten 
avropar från de gemensamma ramavtalen. Vidare ansvarar de för att personal som 
handlägger inköp och upphandlingsärenden har den kompetens som krävs.  Avtal som 
upprättas av nämnder i samband med inköp ska efterleva kraven i lagen om offentlig 
upphandling. Det gäller såväl vid avrop som vid ramavtal samt vid större inköp av 
engångskaraktär. Avtal ska, efter upprättande, vara undertecknade av behörig 
beslutsfattare och registreras för att underlätta återsökning.  

I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det att medföra onödiga 
kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital rubbas om kommunens 
intressen i avtalen inte efterlevs.  

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska kommunens 
kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma kommunens kvalitetssäkring vid utformande av avtal 
samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Är arkiverade avtal undertecknade, daterade och tidsbestämda? 

 Hur säkerställs kvalitén vid utformning av avtal? 

 Hur ser rutinerna ut kring avtalsuppföljning? 

- Är kontrollerna tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal och har de relevant 
fokus?  

- Analyseras resultaten av genomförda avtalsuppföljningar? På vilket sätt? 
- Finns rutiner som förhindrar att förlängning av avtal sker automatiskt? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på stickprovskontroller, intervjuer och dokumentstudier (se 
källförteckning). Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
Granskningen är genomförd mellan mars och maj 2018.  

Stickproven omfattar avtal inom områdena ledning och utveckling, kultur och utbildning, 
social omsorg och samhällsbyggnad. 

  



 
 
 

4 

2. Revisionskriterier 

2.1. Kommunallagen 

I kommunallagen (2017:725 6 kap.) anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även 
se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

2.2. Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1 145) reglerar inköp och upphandlingar inom 
offentlig verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig 
verksamhet, vid upphandling, ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-
diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det obligatoriskt att kommunicera 
elektroniskt vid upphandlingar.  

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering av 
anbud som den avser att använda. Direktupphandlingsgränsen som gäller från och med den 
1 januari 2016 enligt LOU är 534 890 kr. Vid direktupphandling ska den upphandlande 
myndigheten anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande 
grunder: 

1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
2. Pris 
3. Kostnad1 

2.3. Arkivlagen 

Arkivlagen (1990:782) anger att varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Som grund 
för arkivvården ska myndigheten, vid registrering, ta hänsyn till handlingens betydelse för en 
ändamålsenlig arkivvård och använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till 
behovet av arkivbeständighet. I arkivvården ingår att myndigheten ska: 

 Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas, 

 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 
arkivförteckning, 

 Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 
 Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar, och 

                                                
1 Enligt LOU (2016:1 145) avser kostnad den totala kostnad som ett avtal innebär, exempelvis 
kommunens omställningskostnader i samband med tecknande av avtal.  



 
 
 

5 

 Verkställa föreskriven gallring i arkivet. 
 

2.4. Kommunala mål och riktlinjer 

Kommunen har en inköps- och upphandlingspolicy som är antagen av kommunfullmäktige, 
2015-01-15. För närmare beskrivning av policyn, se avsnitt 3.1.1.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrdokument, riktlinjer och rutiner 

3.1.1. Organisation och centrala styrdokument 

Ystads kommun har en upphandlingsavdelning som ligger under kommunstyrelsens 
förvaltning ledning och utveckling. Avdelningen har det övergripande ansvaret och den 
samordnande funktionen för kommunens upphandlingar och avtal. På 
upphandlingsavdelningen finns det en upphandlingschef, två upphandlare, en 
upphandlingshandläggare, en verksamhetsutvecklare och en inköpsanalytiker. En av 
upphandlarna har i uppgift att ge särskilt stöd vid upphandlingar som avser 
samhällsbyggnadsnämnden. Upphandlingsavdelningen erbjuder förvaltningarna stöd i 
arbetet med att utforma och följa upp avtal. Vid intervju uppgavs efterfrågan på 
upphandlingsavdelningens hjälp från förvaltningarna ha ökat under de senaste åren.  

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige i januari 
2015. Av policyn framgår att kommunens centrala upphandlingsfunktion ska ha överblick och 
kännedom om enheternas behov samt fungera som kommunens allmänna expertfunktion 
inom upphandlingsområdet. Vidare specificeras att verksamhetsansvariga chefer ansvarar 
för att verksamheten verkar för samordnad upphandling och avtalsuppföljning samt att 
verksamheten avropar från de gemensamma ramavtalen. Förvaltningarnas 
upphandlingssamordnare ska följa upp förvaltningsspecifika avtal. Vid intervju framkom det 
att förvaltningarna inte har någon specifik utsedd tjänsteperson som har det övergripande 
ansvaret för nämndens avtal och avtalsuppföljningar.   

Kommunen har en rutin för avtal och avtalsskrivning. Enligt uppgift finns denna tillgänglig på 
intranätet. Rutinen saknar datum och vem som upprättat rutinen. Enligt uppgift har rutinen 
skapats under mars 2018. Det har inte funnits en framtagen rutin tidigare. Det varierar hur 
väl intervjuade förvaltningarna hade kännedom om rutinen.  I rutinen framgår vilka generella 
punkter som ska beaktas vid avtal och avtalsskrivning. Följande områden beskrivs i rutinen:  
 

 Avtalets rubrik 
 Parterna 
 Bakgrundsbeskrivning 
 Definitioner och tolkning av avtalet 
 Parternas relation till varandra 
 Acceptabla villkor för skadestånd 
 Ekonomiska villkor 

 

 Avtalstid och uppsägning 
 Sekretessklausuler 
 Ansvar vid extraordinära 

förhållanden 
 Tvistelösning 
 Eventuella ändringar och tillägg 
 Avtalsoriginal och underskrifter 
 Bilagor 

3.1.2. Dokumenthanteringsplaner  

I kommunen har samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden upprättat dokumenthanteringsplaner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens, kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplaner utgår från en liknande mall och har därmed ett liknande innehåll. I 
avsnittet upphandla, köpa in och avtala i de tre planerna framgår hur dokumentation kopplat 
till upphandlingar och avtal ska registreras. Där framgår även hur respektive dokument ska 
gallras, förvaras, om det är sekretess, vem som ansvarar för dokumentationen och hur 
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dokumentet ska registreras. I dokumenthanteringsplanen specificeras hur olika typer av avtal 
ska hanteras och registreras. De avtalsformer som beskrivs är avtal/överenskommelser, 
avtal efter förenklad upphandling, öppen upphandling och avtal gällande vara eller tjänst. 
Samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan specificerar även hur 
anställningsavtal, köpeavtal, servitutsavtal, exploateringsavtal, markanvisningsavtal och 
leasingavtal ska hanteras och registreras.  

I samtliga tre dokumenthanteringsplaner görs en beskrivning av hur ramavtal för varor och 
tjänster genom Kommentus, kommunförbundet, kammarkollegiet och annan kommun ska 
hanteras. Alla typer av avtal ska registreras i de digitala ärendehanteringssystemen 
Evolution alternativt Visma tendsign. I dokumenthanteringsplanerna specificeras även att 
avtalsuppföljningar för avtal/överenskommelse om samverkan samt upphandlingar i 
samverkan med annan kommun eller samarbetsorganisation ska registreras i Evolution. I de 
tre nämndernas planer framgår att rutinmässiga avtal ska gallras två år efter att slutdatum 
har passerat. Med rutinmässiga avtal avses exempelvis leasingavtal för enskilda kopiatorer, 
elavtal ect. Resterande avtal ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanerna. Därutöver står 
det att samtliga avtal och avtalsskeenden ska förvaras på server/kommunkansli/närarkiv i två 
år och därefter i stadsarkivet, med undantag för rutinmässiga avtal som endast ska förvaras 
på server/kommunkansli. 
 

Socialnämnden 
Socialnämndens dokumenteringsplan är utformad som en checklista. Det framgår att avtal 
ska ärenderegistreras, skannas, sorteras som ärendetyp för att sedan förvaras i 3:e 
våningens arkiv. 
 

Myndighetsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden  
Det finns ingen upprättad dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden, 
gymnasienämnden eller kulturnämnden.  

3.1.3. Rutin för postöppning och registrering av avtal  

Samtliga nämnder har enligt uppgift en upprättad rutin för postöppning. I samband med 
granskningstillfället har underlag på samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämndens 
rutin har erhållits.  I rutinen framgår hur avtal för undertecknande som inkommer via post ska 
hanteras och registreras i Evolution. Det framgår bland annat att handläggare och registrator 
ska få en påminnelse tre månader (eller annan lämplig tid) innan avtal löper ut. Enligt rutinen 
ska en kopia på skickas till upphandlingsavdelningen samt att handläggaren ska fatta ett 
delegeringsbeslut.  
 
Upphandlingsavdelningen framför att de normalt lägger in avtal i avtalsdatabasen 6-12 
månader innan avtalets utgång beroende på upphandlingens komplexitet och storlek, detta 
för att säkerställa att möjlighet finns att genomföra en ny upphandling innan tidigare avtal 
löper ut. 

Kommunen registrerar avtal i två system: Evolution och avtalsdatabasen Visma Tendsign. 
 
Avtalsdatabasen Visma Tendsign 
Avtalsdatabasen handläggs av upphandlingsavdelningen och innehåller 
kommunövergripande avtal och avtal som inkommit till upphandlingsavdelningens 
kännedom. Dessa utgörs till största del av kommersiella avtal som berör fler än en 
beställare. Avtalsdatabasen finns tillgänglig via kommunens intranät, för att beställare i 
kommunen enkelt ska kunna se gällande avtal. Övergripande information om vilka avtal som 
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finns i avtalsdatabasen finns även på Ystads kommuns externa hemsida. I avtalsdatabasen 
förekommer som hanterar enskilda förvaltningar.  
 
Evolution 
De nämndspecifika avtalen registreras i ärendesystemet Evolution. I Evolution hanteras och 
lagras ärenden och avtalen inklusive bilagor. Respektive förvaltning har endast tillgång till sin 
egen nämnds avtal i ärendesystemet, vilket gör att det inte finns möjlighet för förvaltningar att 
se vilka avtal övriga nämnder har ingått. I Evolution finns det i dagsläget ingen funktion som 
möjliggör en sortering av samtliga avtal, avseende vilka som är aktiva eller har löpt ut. Om 
avtal har registrerats som en del i ett ärende finns risken att löptiden för det enskilda ärendet 
skiljer sig från avtalets löptid. Avtal kan därmed framstå som utgångna även om de 
fortfarande är giltiga. Det framförs ett behov av att enklare kunna sortera avtal efter avtalstyp 
och giltighet i ärendesystemet.  

Vid intervju uppgavs det vara svårt att hitta avtal vid sökning i både Evolution och 
avtalsdatabasen. Det krävs att det exakta namnet på avtalet uppges i sökfältet. Det förutsätts 
därmed att den sökande vet precis vad den letar efter. Det framkom även att avtal döps på 
olika sätt, vilket försvårar sökningarna. Till följd av problematiken att söka efter avtal 
kontaktas ofta upphandlingsavdelningen för information om gällande avtal. De två olika 
systemen går i dagsläget inte att samköra. Vissa avtal finns registrerade i båda IT-systemen 
och andra avtal endast i ett. Det finns en modul som med fördel hade kunnat användas för 
att samköra systemen och på så sätt ge användarna en bättre överblick av kommunens 
samtliga avtal. Kommunen använder sig inte av modulen.  

I samband med intervju framförs det vara otydligt om alla sorters avtal ska diarieföras och 
registreras. Avtal gällande elevers lån av datorer, avtal avseende utlåning av konst och tavlor 
samt avtal med sommarvikarierande sjuksköterskor diarieförs och registreras inte.  

I samband med intervjuer kontrollerades det hur ett antal avtal förvarades. Avtalen var 
sorterade och lätt att hitta. Dock framförs det vara otydligt var original ska skickas och 
förvaras. 

De flesta originalavtalen uppges vara förvarade i brandsäkra skåp. Det varierar mellan 
förvaltningarna om avtalen förvaras i brandsäkra skåp centralt eller på respektive avdelning. 
Vid intervju framkom att det fanns låg kännedom om rutiner för hur avtal ska förvaras. Detta 
specificeras dock i dokumenthanteringsplanerna. Det förekommer även att originalavtal 
förvaras på enskilda tjänstemäns kontor i pärmar.  

3.2. Utformning av avtal  

Det varierar hur tjänstepersoner går tillväga för att utforma avtal. Vid intervjuer framkommer 
att en del tjänstepersoner använder sig av framtagna grundmallar vid utformning av avtal, 
samtidigt som andra menade att det inte finns specifika mallar för olika typer av avtal. Vid 
utformningen av avtal använder sig tjänstepersoner till stor del av tidigare avtal och 
upphandlingar och utgår från dessa som mall. Stickprovsgranskningen av avtal visar att 
förvaltningarna inte använder sig av gemensamma mallar (se avsnitt 4).  

Avtal som befinner sig under direktupphandlingsgränsen utformas i regel av förvaltningarna 
själva. Vid större avtal anlitas, enligt uppgift, vanligtvis konsulter samt kommunens jurister för 
att utforma avtalen. Upphandlingsavdelningen ska även fungera som en stödfunktion som 
kan kontaktas vid osäkerhet om hur avtalen ska utformas. Enligt uppgift säkerställs kvalitén 
exempelvis genom att tjänstepersoner utgår från tidigare avtal och sedan översänder ett 
förslag på avtal till upphandlingsavdelningen, som i sin tur kontrollerar innehållet.  



 
 
 

9 

Vid intervju framkom att det har förekommit att tjänstepersoner har efterfrågat hjälp från 
upphandlingsavdelningen men fått till svar att de inte kan hjälpa till utan att de får göra egna 
direktupphandlingar till följd av att det saknas gällande avtal. Upphandlingsavdelningen 
framför att prioritering alltid ligger i första hand på större upphandlingar över tröskelgränsen. 
Vid direktupphandlingar stöttar de upp i mån av tillgängliga resurser. Det uttrycks finnas 
behov av ökat stöd vid specificering av vilka krav som ska inkluderas i avtalen, exempelvis 
vilka prestanda- och miljökrav som ska finnas vid upphandling av datorer. Tjänstepersoner 
uttrycker att de kan uppfatta det som att de lämnas själva med dessa frågor.  Den generella 
uppfattningen uttrycks dock vara att stödet från upphandlingsavdelningen har förbättrats 
under de senaste åren och att det numera är enklare att få hjälp. Vidare upplevs efterfrågan 
av stöd från upphandlingsavdelningen ha ökat det senaste året.  

Utöver stöd i direkt anknytning till utformning av avtal genomför upphandlingsavdelningen 
utbildningsinsatser om upphandling och avtalshantering som riktar sig till kommunens 
verksamheter. Under 2017 genomfördes 14 olika typer av utbildningsinsatser. 
Upphandlingsenheten erbjöd bland annat utbildning avseende direktupphandling, 
avtalshantering och avtalskontroll i mars. Därutöver har tjänstepersoner från kommunen och 
de kommunala bolagen deltagit i en utbildning om avtalsrätt och avtalsförvaltning. Vidare har 
det erbjudits ett flertal utbildningar inom upphandlingsområdet.  

 
Delegationsbeslut 
Vid genomläsning av återrapportering av delegeringsbeslut i de undersökta nämnderna de 
senaste sex månader görs följande iakttagelser. I samhällsbyggnadsnämndens 
återrapportering förekommer flera ärenden gällande avtalsförlängning, tecknande av avtal 
inom nämndens verksamhetsområde och avtal om markregleringar. Socialnämndens 
återrapportering av delegeringsbeslut innehåller bland annat ärenden om placeringsavtal, 
avtalsförlängningar och avtal inom nämndens område. I socialnämndens beskrivning över 
delegeringsbeslut finns det inte angivet vilken kategori av delegeringsbeslutet som har 
använts. I myndighetsnämndens återrapportering redovisas ett delegeringsbeslut avseende 
ingående av avtal inom verksamhetsområdet. Granskningens övriga nämnder har inga 
ärenden som avser någon form av avtal.  

3.3. Avtalsuppföljning och ramavtalstrohet 

3.3.1. Avtalsuppföljning 

Det saknas dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning. De intervjuade upplever att det är 
tydligt vem som har ansvar för att genomföra uppföljningar. Den som har arbetat med 
utformningen av avtalet beskrivs vara den som ska göra uppföljningen. Det finns inte 
dokumenterat vem som ansvarar för att följa upp respektive avtal. Det framförs att det finns 
ett behov av att upprätta rutiner för vilka avtal som bör följas upp, hur avtalsuppföljningar ska 
genomföras samt dokumenteras. I dagsläget framgår det i Evolution vem som är 
ansvarig/handläggare för avtalet men inte vem som är ansvarig för uppföljning.  

I Evolution finns en funktion där avtalen kan kompletteras med påminnelser om när 
uppföljning ska genomföras. Funktionen används i viss utsträckning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Resterande nämnder använder inte funktionen.  

Det varierar hur förvaltningarna hanterar registrering av avtalsuppföljningar. Såväl 
registrering i evolution som pärmar förekommer. Det framkommer att det är personbundet 
hur detta hanteras. Om en tjänsteperson byts ut så finns det inga dokumenterade rutiner 
som säkerställer att denna har kännedom om hur tidigare uppföljningar genomförs och 
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dokumenteras. Nyanställda uppges automatiskt ta över tidigare anställdas ärenden och få 
notiser och påminnelser skickade till sig.   

Nedan presenteras exempel på metoder som används för att följa upp avtal: 

 Granskning avseende att samtliga fakturor innehåller rätt avtalspriser samt att 
respektive avtalspartner uppfyller sina åtaganden enligt gällande avtal.  

 Leverantörsträffar och avstämningsmöten för att diskutera synpunkter och 
förbättringsområden.  

 Upphandlingsavdelningen genomför återkommande stickprov. 

På upphandlingsavdelningen finns det en inköpsanalytiker som arbetar med 
avtalsuppföljningar centralt inför nya avtal och förlängningar. För vissa större avtal görs även 
mer djupgående uppföljningar där brister uppmärksammas.  

Upphandlingsavdelningen har nyligen börjat använda sig av systemet Bubobubo, som 
möjliggör att prislistor kontrolleras mot fakturor på varor för att kontrollera om priser sticker 
iväg eller om det levereras varor som inte har efterfrågats. Kontrollen hanteras centralt från 
upphandlingsavdelningen för att få en bättre överblick, istället för att respektive beställare 
genomför kontroller av pris.  
 
Påminnelsefunktioner 
Det finns påminnelsefunktioner när avtal löper ut eller behöver förlängas i avtalsdatabasen 
Visma Tendsign och i ärendehanteringssystemet Evolution. Påminnelserna skickas ut till 
både förvaltningen och till upphandlingsavdelningen. Enligt intervju har det förekommit 
situationer där övergripande avtal som exempelvis IT-utrustning har löpt ut utan att ha ersatts 
av något nytt. Tjänstepersonerna har då fått inhandla exempelvis skrivare genom separata 
direktupphandlingar.  

3.3.2. Avtalstrohet 

Kommunen har ingen övergripande rutin för att kontrollera avtalstroheten.  

Kommunen har börjat implementera ett e-handelssystem. I e-handelssystemet kan beställare 
endast köpa in varor och tjänster som finns tillgängliga enligt avtal.  I nya avtal uppger 
kommunen att de börjat ställa krav på leverantörerna att inköpen ska kunna göras genom e-
handelssystemet. I dagsläget köps exempelvis kontorsmaterial och livsmedel genom e-
handelssystemet. Detta resulterar i att avtalstroheten för dessa varor blir hög. Det framförs att 
ambitionen är att fler typer av inköp ska implementeras i e-handelssystemet. Utöver det görs 
ingen regelbunden uppföljning gällande kommunens avtalstrohet. Det framförs dock exempel 
på enstaka avtal där avtalstroheten kontrolleras genom att samtliga fakturor granskas utifrån 
att avtalspriser följs. 
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4. Stickprovskontroller 

I stickprovsgranskningen har 26 slumpmässigt utvalda avtal kontrollerats. Nedan följer en 
redovisning av slumpmässigt utvalda avtal från kommunstyrelsen, socialnämnden, 
gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden och 
myndighetsnämnden. Avtalen har granskats utifrån följande frågor: 

 Finns definierade avtalsparter?  
 Framgår avtalets avsikt?  
 Är avtalen tidsbestämda?  
 Är avtalet är diariefört?  
 Är det korrekt undertecknat (underskrift, namn, datum, ort och befattning)?  
 Framgår det hur tvister hanteras?  
 Regleras förtida uppsägelse av avtal vid brister?  
 Definieras kvalitetskrav?  
 Framgår det hur den avtalade tjänsten/produkten ska följas upp?  

Utöver stickproven har ett antal avtal granskats mer i detalj. Dessa redovisas under 
respektive nämnds avsnitt.  

4.1.1. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets avsikt Avtalstid Diariefört 

Design 5mm AB Ja Ja Ja Ja 

Rohde Nielsen A/S Ja Ja Ja Ja 

S4F Progress AB Ja Ja Ja Ja 

Gymmet i Hammenhög Ja Ja Ja Ja 

Telia AB Ja Ja Ja Ja 

Ystads Pastorat Ja Ja Ja2  Ja 

Tvättservice i Helsingborg 
AB 

Ja Ja Ja3 Ja 

 
 

 
Stickprovsgranskningen visar att det saknas korrekta underskrifter i två av avtalen, då det 
inte framgår vilken befattning kommunens undertecknare har. Vidare saknar tre avtal 
uppgifter om hur uppföljning ska genomföras, varav två även saknar information kring 

                                                
2 Avtal förlängs automatiskt om det inte sker uppsägning 
3 Avtal förlängs automatiskt, till samma villkor, ytterligare en period om inte uppsägning sker senast 3 månader före 
avtalets slutdatum 
4 Saknas befattning 
5 Saknas befattning 
6 Saknas befattning 

Kommunstyrelsen (forts.) 
Korrekt 
undertecknat 

Hantering tvister 
Bryta avtal i 
förtid vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Design 5mm AB Ja Ja Ja Nej  Nej  

Rohde Nielsen A/S Ja Ja Nej Ja Ja 

S4F Progress AB Nej4 Ja Ja Ja Ja 

Gymmet i Hammenhög Ja Ja Ja Nej Ja 

Telia AB Nej5 Ja Ja Ja N/a 

Ystads Pastorat Nej6 Nej Ja Ja Nej 

Tvättservice i Helsingborg AB Ja Ja Nej Ja Nej 
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huruvida avtalet kan brytas i förtid vid brister. Enligt uppgift från kommunen har det 
genomförts uppföljning av avtalet med Tvättservice i Helsingborg AB samt Design 5mm AB i 
form av stickprov och avtalsgranskning utförd av upphandlingsavdelningen.  Uppföljning 
bedöms ej vara relevant i avtalet med Telia AB, då det är en samordnad upphandling av 
Kommunförbundet i Skåne vilket gör att de är ansvariga för uppföljningen.  

4.1.2. Socialnämnden 

 

Socialnämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets 
avsikt 

Avtalstid Diariefört 

Kronan Konsult Ja Ja Ja Ja 

Christina Fredlund 
Psykoterapi AB 

Ja Nej Ja Ja 

Agilia Social Care AB Ja Ja Ja Ja 

Handledning och Konsultation 
i Psykosocialt arbete AB 

Ja Nej Ja Ja 

 

Socialnämnden (forts.) 
Korrekt 
undertecknat 

Hantering 
tvister 

Bryta avtal i 
förtid vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Kronan Konsult Ja Nej Ja Ja Ja 

Christina Fredlund 
Psykoterapi AB 

Ja Nej Nej Nej Nej 

Agilia Social Care AB Nej7 Ja Ja Ja Ja 

Handledning och Konsultation 
i Psykosocialt arbete AB 

Ja Nej Nej Nej Nej 

 
Stickprovsgranskningen visar att avtal med Christina Fredlund Psykoterapi AB samt 
Handledning och Konsultation i Psykosocialt arbete AB saknar en tydlig beskrivning av 
avtalets avsikt. Dessa två avtal saknar även uppgifter om hantering av tvister, hur avtals 
bryts i förtid, definierade kvalitetskrav samt hur uppföljning ska bedrivas.  

4.1.3. Övriga djupgranskade avtal - socialnämnden 

Snickarhåkan AB 
Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. reglerar hur  personer med 
funktionshinder har rätt till bidrag för anpassning av bostäder för att möjliggöra självständigt 
liv i eget boende. Bostadsanpassningar kan hanteras på två olika sätt. Kommunen kan 
genomföra en upphandling för utförandet av bostadsanpassningar för enskilda individer eller 
betala ut bidrag till den enskilde som sedan ingår avtal med en leverantör. I detta fall uppger 
kommunen att de hanterar utbetalningen som ett bidrag och att en upphandling därmed inte 
har genomförts. Socialnämnden har därför inget avtal med leverantörer för 
bostadsanpassningar. Vid intervju framkommer att frågan om att upphandla 
bostadsanpassningar har lyfts ett flertal gånger. Enligt uppgift menade tidigare 
upphandlingschef att det inte var möjligt att upphandla på grund av att de utför en handling 
med fullmakt från den enskilda individen. Ersättningen för bostadsanpassningar betalas ut i 
form av bidrag och i de flesta fall hjälper kommunen den enskilda individen att ta in anbud 
från minst tre leverantörer. En av leverantörerna som används vid bostadsanpassningar är 
Snickarhåkan AB.   

                                                
7 saknas befattning 
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För att få en bostadsanpassning lämnar den enskilda individen en fullmakt till kommunen. 
Den valda leverantören utför sedan bostadsanpassningen och kommunen betalar fakturan 
efter att arbetet är slutfört, istället för att utbetala bidraget till individen. Förvaltningen social 
omsorg menar att kommunen i praktiken hade kunnat överlämna detta till individen, men de 
upplever att de flesta är i behov av stöd i processen. I samband med granskningstillfället 
framför förvaltningen att de tror att en upphandling av bostadsanpassningar hade varit ett 
bättre alternativ. En upphandling hade också minskat arbetsbelastningen för förvaltningen.  
 
Avtal med HVB- hem 
Kommunen har ingått ett underentreprenörsavtal med Hoppetgruppen AB gällande 16 
platser på HVB-hem Stora Herrestad. Avtalet avsåg perioden 2015-12-28 till 2016-12-28 
med möjlighet till förlängning. Avtalet undertecknades av leverantör och ordförande för 
socialnämnden. Det specificeras i avtalet att det löper tills vidare med tre månaders 
ömsesidig uppsägningstid. Ystads kommun förehåller sig även rätten att säga upp avtalet 
med omedelbar verkan vid väsentligt avtalsbrott. Det regleras inte hur tvister ska hanteras. 
En komplettering till tidigare avtal har också signerats och avser fyra platser under perioden 
2016-03-01 till 2016-08-03.  

Kommunen har även tecknat ett underentreprenörsavtal med IDAG vård & omsorg Sverige 
AB, daterat 2016-04-27. Avtalet avser 20 platser á 1900kr/dygn på Villa Glemminge. 
Avtalsperioden löper från 2016-09-01 till 2020-07-31 med möjlighet till maximalt ytterligare 1 
års förlängning. Vid upprepande brister eller om leverantören enligt beställarens bedömning 
väsentligt åsidosätter sina skyldigheter, enligt upprättat avtal har beställaren rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan genom en skriftlig uppsägning. Vidare regleras det i avtalet att 
tvist med anledning av avtalet ska avgöras i allmän svensk domstol med tillämpning av 
svensk rätt. Därutöver specificeras det att leverantören inte får avbryta eller uppskjuta 
fullföljandet av de presentationer som avtalats med åberopande av att tvisteförfarandet 
inletts eller pågår.  

I 2016 årsredovisning hänvisas det till en pågående tvist mot IDAG vård och omsorg AB 
gällande ett avtal för HVB-hem. Kommunen anser att bolaget brustit i sina åtagandet som 
framgår av avtalet och har därför sagt upp det. Då det inte vid bokslutet fanns något fastställt 
yrkat belopp, gjordes en reservation på 10 miljoner kronor vilket uppges motsvara cirka 20 
procent av avtalets värde för leverantören som kan vara skälig vinstmarginal.  

Ordförande i socialnämnden skriver 27 oktober 2016 under på att kommunen vill säga upp 
avtalet med IDAG vård och omsorg Sverige AB från och med den 1 november 2016. I 
uppsägning av avtal framgår att kommunen anser att leverantören har begått ett väsentligt 
avtalsbrott. Beslutet grundar sig bland annat på att den som förestår verksamheten inte hade 
adekvat utbildning enligt de riktlinjer, lagar och bestämmelser som specificerats i avtalet. 
Därutöver menar kommunen att leverantören vid minst ett tillfälle har avvisat en ungdom 
med hänvisning till att boendet inte har tillräckligt med personal. Kommunen saknade även 
månadsvisa sammanfattningar som är en del av avtalet.  

Den 22 december 2016 meddelar IDAG vård och omsorg Sverige AB att de begär att Ystad 
kommun ska ersätta IDAG vård och omsorg Sverige AB för den skada bolaget lider på grund 
av Ystads kommuns avtalsbrott.  
 
Under 2017 förekom skriftväxling i målet hos tingsrätten och muntlig förhandling var utsatt till 
slutet av januari 2018. Den 14 december 2017 kom bolaget och kommunen överens om en 
förlikning varvid målet från tingsrätten återkallades. Förlikningssumman uppgick till 
14 250 000 kronor och utbetalades under 2017 av Ystads kommun. Efter betalningen skulle 
IDAG, enligt överenskommelsen, omgående återkalla sin talan i Ystads tingsrätt avseende 
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skadeståndskravet. Genom fullgörande av överenskommelsen ska ingen av parterna kunna 
göra något anspråk mot den andre parten med hänvisning till det ursprungliga avtalet. 

4.1.4. Gymnasienämnden 

 

Gymnasienämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets 
avsikt 

Avtalstid Diariefört 

Stng Reklambyrå AB Ja Ja Ja8 Ja 

HGM Dryckserivce AB Ja Ja Ja9 Ja 

 

Gymnasienämnden (forts.) 
Korrekt 
undertecknat 

Hantering 
tvister 

Bryta avtal i förtid 
vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Stng Reklambyrå AB Nej10 Nej Nej Ja Nej 

HGM Dryckserivce AB Nej11 Ja Ja Ja Nej 

 
Stickprovsgranskningen visar att de två avtalen saknar korrekta underskrifter, då datum, ort 
och befattning inte framgår. Inget av de undersökta avtalen reglerar hur uppföljning ska 
bedrivas och i avtalet med Stng saknas hur tvister ska hanteras och hur avtal kan brytas i 
förtid.  Granskningen visar även på att det i ursprungligt avtal med Stng Reklambyrå AB 
framgår att avtalet kan förlängas som längst t.o.m. 2018-05-16. Granskningen visade att det 
har genomförts en avtalsförlängning daterad 2018-05-16 t.o.m. 2019-02-28, vilket 
överskrider gränsen i det ursprungliga avtalet.  

4.1.5. Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets avsikt Avtalstid Diariefört 

PROMAS Ja Ja    Ja12 Ja 

Marit Lasson Fotograf Ja Ja Ja Ja 

Sydbuss AB Ja Ja Ja Ja 

Mo HVB AB Ja Ja Ja Ja 

     

Barn- och utbildningsnämnden 
(forts.) 

Korrekt 
undertecknat 

Hantering tvister 
Bryta avtal i 
förtid vid 
brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

PROMAS Nej13 Ja Ja14 Ja Nej 

Marit Lasson Fotograf Nej15 Nej Nej Nej Nej 

Sydbuss AB Nej16 Ja Ja Ja Ja 

Mo HVB AB Nej17 Nej Nej Nej Nej 

                                                
8 Förlängningsoption ytterligare 1 år, längst t.om 2018-05-16 
9 36 månader fr.o.m. 2017-07-01. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader om det inte sägs upp 180 dagar innan. 
10 Saknas datum & ort 
11 Saknas befattning 
12 Hyrestid utgörs av 36 månader, beräknat från leveransen. Avtal förlängs automatiskt om det inte sägs upp 
13 Saknas uthyrarens underskrift och datum samt Ystads representants befattning 
14 Endast hur leverantören kan bryta avtalet i förtid  
15 Saknas ort och datum 
16 Saknas underskrift 
17 Saknas befattning 
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Stickprovsgranskningen visar att samtliga undersökta avtal saknar korrekt underskrift. Vidare 

framgår det endast hur uppföljning ska ske i avtalet med Sydbuss Ab. Granskningen visar att 

avtalet med Marit Larsson Fotograf samt Mo HVB AB saknar uppgifter om hantering av 

tvister, hur avtal bryts i förtid, kvalitetskrav och uppföljning.   

4.1.6. Kulturnämnden 

 

Kulturnämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets 
avsikt 

Avtalstid Diariefört 

Ystads teater Ja Ja Ja Ja 

Christoffer Zaar Ja Ja Ja Ja 

Historiemakeriet Sverige Ja Nej Ja Ja 

      

Kulturnämnden (forts.) 
Korrekt 
undertecknat 

Hantering 
tvister 

Bryta avtal i förtid 
vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Ystads teater Nej18 Nej Nej Ja Nej 

Christoffer Zaar Nej19 Nej Nej Nej Nej 

Historiemakeriet Sverige Ja Nej Nej Nej Nej 

 
Stickprovsgranskningen visar att avtalet med Historiemakeriet saknar definierad avsikt, 
hantering av tvister, hur avtalet bryts i förtid, definierade kvalitetskrav samt hur uppföljning 
ska bedrivas. Granskning visar även av de två återstående avtalen har brister på flera 
bedömningskriterier då de saknas såväl hantering av tvister, om avtalet kan brytas i förtid 
och hur uppföljning ska genomföras.  

4.1.7. Myndighetsnämnden 

 

Myndighetsnämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets 
avsikt 

Avtalstid Diariefört 

Avtal avseende upphovsrätt 
till bronsplakett 

Ja Ja Ja Nej 

KMV Forum AB Ja Ja Ja Nej 

 
      

Myndighetsnämnden (forts.) 
Korrekt 
undertecknat 

Hantering 
tvister 

Bryta avtal i 
förtid vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Avtal avseende upphovsrätt 
till bronsplakett 

Ja Ja N/a N/a N/a 

KMV Forum AB Ja Ja Ja Ja Nej 

 
Stickprovsgranskningen visar att de två undersökta avtalen inte är diarieförda. I övrigt är 
avtalen kompletta med undantag för att avtalet med KMV Forum AB som saknar beskrivning 
av uppföljning. Tre av kriterierna i avtalet avseende upphovsrätt är inte relevanta till följd av 
avtalets innehåll.  

                                                
18 Saknas underskrifter och befattning 
19 Saknas ort 
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4.1.8. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Definierade 
avtalsparter 

Avtalets avsikt Avtalstid Diariefört 

Charkett AB Ja Ja Ja Ja 

Securitas Sverige AB  Ja Ja Ja Ja 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
(forts.) 

Korrekt 
undertecknat 

Hantering tvister 
Bryta avtal i 
förtid vid brister 

Kvalitetskrav Uppföljning 

Charkett AB Ja Ja Ja Ja Ja 

Securitas Sverige AB Ja Ja Ja N/a N/a 

 
Kontraktet med Securitas Sverige AB grundar sig på ett ramavtal framställt av SKL 
Kommentus inköpscentral. SKL genomför därmed uppföljningsmöten med leverantören samt 
har definierade kvalitetskrav. Det framgår dock inte i kontraktet mellan Ystads kommun och 
Securitas Sverige AB. 

4.1.9. Övriga djupgranskade avtal - samhällsbyggnadsnämnden 

Avtal med Tyréns 
Samhällsbyggnadsnämnden har anlitat Tyréns i ett flertal uppdrag. Bland annat har 
kommunen haft ett ramavtal med Tyréns gällande miljökonsekvensbeskrivningar. Avtalet 
gällde från 2013-10-07 till 2014-10-06 med 3 st. á 1 år förlängning. Avtalet har därmed löpt 
ut. Följande uppdragsbekräftelser har avropats enligt ramavtal: 
Miljökonsekvensbeskrivningar:  

 Uppdragsbekräftelse för planprogram Hamnstaden, signerat 2017-09-12 

 Uppdragsbekräftelse miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Hamnstaden 

Ystad, signerat 2017-10-04 

 Uppdragsbekräftelse MKB översiktsplan Ystads kommun, signerat 2017-12-08 

Uppdragsbekräftelsen gällande MKB översiktsplan signerades efter att ramavtalet löpte ut.  
Enligt uppgift arbetar planchef och upphandlare på upphandlingsavdelningen med att arbeta 
fram ett nytt förfrågningsunderlag för ramavtal avseende miljökonsekvensbeskrivning. 
Upphandlingen är inte klar vid tidpunkt för granskningen.  

Följande uppdragsbekräftelser avseende tre uppdrag där Tyréns anlitats har erhållits: 

 Upphandlingsbekräftelse Nybrostrand 19:10 Ystad. Enligt förfrågningsunderlag 2015-

11-15 och anbud 2015-12-04. Signerat 2016-01-13.  

 Upphandlingskontrakt avseende Projektering av allmän plats samt terrassering av 

tomter inom Balkåkra Strädden i Svarte, Ystads kommun. Signerat 2017-02-14. 

 Upphandlingsbekräftelse Riktlinjer för bostadsförsörjning Ystads kommun – Del 8 

Workshop. Uppdrags bekräftelse enligt förfrågningsunderlag 2017-06-21 och anbud 

2017-07-07. Signerat 2017-11-29 

De båda uppdragen om projektering i Nybrostrand respektive Balkåkra Svarte, är 

upphandlade separat. I erhållna utvärderingsrapporter gällande Nybrostrand respektive 

Svarte framgår att Tyréns var ensamma med att lämna anbud. Av erhållet underlag framgår 

det att ett flertal leverantörer har haft möjligheten att lämna anbud.  Enligt erhållen lista med 

förfrågningsunderlagshämtare framgår att 23 leverantörer hämtade ut förfrågningsunderlaget 

i upphandlingssystemet Visma Tendsign för upphandling Balkåkra. Nybrostrand har 
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upphandlats genom en direktupphandling. Förfrågan skickades ut till tre leverantörer 2015-

11-23.  

Vad gäller upphandlingen om riktlinjer för bostadsförsörjning genomfördes en 

direktupphandling. Förfrågan skickades ut till tre leverantörer 2017-06-22.  

Avtal med Stanley Security AB avseende larm och bevakning 
Den 8 november 2016 tecknades ett avtal gällande larm- och bevakningstjänster, med löptid 
till 2024-11-08. Leverantören utgörs av Stanley Security AB. I kontraktet framgår vidare att 
De Lage Landen Finans AB är uthyrare av säkerhetsutrustningen. De Lage Landen Finans 
AB har köpt hyresobjektet från Stanely Security AB och hyr i sin tur ut det till kommunen. I 
avtalets villkor framgår att kunden (kommunen) endast får häva avtalet om följande uppfylls:  

 Uthyraren (De Lage Landen Finans AB) enligt lagakraftvunnen dom, skiljedom eller 
annat skriftligt medgivande från leverantör (Stanley Security AB) har erhållit rätten att 
häva köpet av hyresobjekt från leverantör.  

 Leverantören har säkerställt återbetalning av förskott och fullgörande av andra 
förpliktelser som leverantören kan ha gentemot uthyraren.  

Hävning av avtalet förutsätter därmed att De Lage Landen Finans AB och Stanley Security 
AB i sin tur är överens om att avtalet ska avbrytas. Kommunens utredning avseende 
möjligheterna att bryta avtalet i förtid, visade att hävning inte kunde genomföras. 

Tjänstepersonen som undertecknade avtalet hade vid tidpunkt för avtalets ingående inte 
befogenheter att ingå avtal. I samband med bokslutet 2016 upptäcktes att larmkostnaderna 
kraftigt överskred budget. Kommunen genomförde därefter en utredning gällande larm- och 
bevakningskostnaderna, daterad 2017-08-17. Förvaltningschef för samhällsbyggnad och 
fastighetschef informerade samhällsbyggnadsnämnden om utredningen 2017-05-11, § 96. I 
erhållen utredning framgår att kostnaderna för larm- och bevakning har ökat succesivt under 
de senaste åren. För 2016 uppgick larm- och bevakningskostnaderna till 27,2 miljoner 
kronor, avtalet har därmed medfört höga kostnader för kommunen. Kostnadsutvecklingen 
har sett ut enligt följande: 

 2011: 14,7 mkr  
 2012: 18,4 mkr  
 2013: 20,1 mkr  
 2014: 20,1 mkr  
 2015: 23,8 mkr  
 2016: 27,2 mkr  

Under 2016 tillkom 7,7 miljoner kronor som enligt utredningen inte hade förutsetts i början av 
året. I utredningen presenteras en analys gällande vad som ligger till grund för de höga 
kostnaderna och vad det finns för möjliga åtgärder som behöver genomföras.  

Vid intervju framgår att det var otydligt vem som hade befogenhet att teckna avtal enligt 
delegationsordning. Det fanns ingen reglering i delegationsordningen för totalkostnaden över 
flera år, utan delegationsordningen var istället kopplad till attestering. I utredningen framgår 
att samhällsbyggnadsnämndens förteckning över attestering inte anger några förutsättningar 
avseende avtal som medför kostnader i flera år eller som fördelar kostnader över flera objekt. 

I nuvarande delegationsordning står det att beslut att ingå avtal inom nämndens 
verksamhetsområde som kan generera en kostnad inom ramen för varje delegats attesträtt, 
är delegerat till förvaltningschef med rätt till vidaredelegation. Förvaltningschef har rätt att 
vidaredelegera till avdelningschefer, enhetschefer, handläggare och anställda (enligt 
attesträtt för beslutsattest vid varje tidpunkt gällande delegationsordning). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att de i nuläget ser över delegationsordning där 
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bland annat avtalstecknarrätten ska tydliggöras med hänsyn till totalsumman av ett avtal. 
Anmälan till nämnden gällande ingångna avtal 2016 skedde inte enligt utredning. Detta 
medförde att nämnden aldrig tog del av de olika avtal som tecknas med Stanley Security. I 
utredningen framgår att rutiner för hur kommunens ärendehanteringssystem, Evolution, 
används för att anmäla ingångna avtal utvecklades under 2016 och tillämpades fullt ut 2017 
(se avsnitt Styrdokument, riktlinjer och rutiner – Samhällsbyggnadsnämnden). I övrigt uppges 
inte rutinerna kring avtalshantering ha setts över till följd av denna händelse 
 
Hyresavtal Sportbaren Fridhemsgatan 27 AB  
Den 24 februari 2016 tecknade kommunen ett hyresavtal med Sportbaren Fridhemsgatan 27 
AB, med löptid på 10 år. Avtalet möjliggör förlängning med 3 år i taget och uppsägningstiden 
är 9 månader före det månadsskifte som närmast infaller före en ny avtalsperiod. Avtalet 
avser att kommunen hyr ut en lokal för bowlinghall och restaurang till hyresgästen. 
Hyreskostnaden är fastställd till 8 till 10 procent av hyresgästens omsättning från bowling- 
och restaurangverksamheten i lokalen, med en minimihyra på 1 400 000 kronor per år 
oberoende av hyresgästens omsättning. De kostnader som tillfaller hyresgästen utgörs av 
verksamhetsel, sophämtning, lokalvård och kundanpassningar utöver gränsdragningslistan.  

Vid intervju framkom att samhällsbyggnadsförvaltningen kände sig osäker på att besluta om 
en omsättningsbaserad hyresavgift. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade därför frågan 
under deras sammanträden den 20 januari 2016, § 11. Under sammanträdet fördes en 
diskussion där två ledamöter yrkade att ärendet borde föras till kommunstyrelsen för beslut, 
till följd av att avtalet frångår ordinarie principer med en omsättningsbaserad hyra. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att upprätta avtalet med omsättningsbaserad hyra.  

I tjänsteskrivelse av förvaltningschefen framgår att Ystads kommun under flera års tid förde 
dialog med intressenter om att driva en bowlinghall med restaurang. Hyresbuden från 
hyresgäster var fram till 2014 mellan 0,6-1 miljoner kronor. Enligt tjänsteskrivelsen har det 
tidigare inte funnits någon som har varit villig att ingå avtal med en hyresnivå som täcker 
kommunens investeringar. Under 2015 inleddes nya dialoger med de som tidigare hade visat 
intresse och den nuvarande hyresgästen var ensam om att gå med på en hyra som låg i linje 
med kommunens investeringskostnader. I skrivelsen framgår att det finns risker att 
fullständig kostnadstäckning inte uppnås om hyresgästens omsättning underskrider 22,5 
miljoner kronor. Det potentiella underskottet uppgår till som mest 0,4 miljoner kronor.   

I sammanfattning av ärendet framgår att kommunfullmäktige[1] har beslutat att avsätta 14 
miljoner kronor i investeringsbudget för bowlinghallen. Den beräknade investeringsutgiften 
ökade sedan med 3,3 miljoner, till totalt 17,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 
att bevilja tillägg på 3,3 miljoner. Minimihyran höjdes inte utan låg kvar på 1,4 miljoner kronor 
per år. Genom avtalets löptid på 10 år garanterades kommunen därmed 14 miljoner i totala 
hyresintäkter. I hyresberäkning vi tagit del av framgår att komponentavskrivningen sträcker 
sig över drygt 21 år, men hyran (driftskostnader och kapitalkostnader) beräknas alltjämt till 
drygt 1,8 mnkr per år. Detta innebär att minimihyran inte garanteras täcka samtliga av 
kommunens utgifter. Vi har inte tagit del av någon utredning kring huruvida detta kan räknas 
som bidrag till enskild näringsverksamhet och hur detta i så fall samspelar med kommunens 
policy/rådande lagstiftning inom området.  
 
 

                                                
[1] KF 2014-11-20, § 151 
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5. Bedömningar och rekommendationer 

Den sammanfattande bedömningen är att det förekommer brister i såväl utformning som 
uppföljning av tecknade avtal. Avsaknaden av dokumenterade rutiner bedöms öka risken för 
att avtalshanteringen blir personbunden. Kvaliteten vid utformning av avtal bedöms inte vara 
säkerställd, då flera granskade avtal uppvisar brister. Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder behöver säkerställa att avtal blir korrekt utformade för att förhindra oförutsedda och 
onödiga kostnader. Granskningen visar också att det inte finns någon systematik kring vilka 
avtal som ska följas upp och hur ofta avtal ska följas upp.   

5.1.1. Är arkiverade avtal undertecknade, daterade och tidsbestämda? 

Samtliga granskade avtal är tidsbestämda. Stickprovsgranskningen visar vidare att avtalens 
utformning och innehåll varierar i stor utsträckning. I ett flertal stickprov saknas bland annat 
beskrivning av avtalets avsikt, hur tvister ska hanteras och hur avtalen ska följas upp. Vi 
noterar också att några av de undersökta avtalen inte är korrekt undertecknade och 
daterade.  

5.1.2. Hur säkerställs kvaliteten vid utformning av avtal? 

Det saknas standardiserade avtalsmallar som säkerställer att samtliga avtalspunkter finns 
med i nämndernas avtal. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder behöver därmed se över 
mallar och rutiner för att säkerställa att avtal blir korrekt utformade och på så sätt förhindra 
oförutsedda och onödiga kostnader.  

Som ett exempel föranledde ingånget avtal med IDAG vård och omsorg AB en tvist på grund 
av att kommunen sagt upp avtalet på felaktiga grunder. Detta medförde höga kostnader för 
kommunen. Socialnämnden måste se över hur villkor kring uppsägning vid brister regleras i 
avtalet, för att säkerställa att uppsägning av avtal inte görs på felaktiga grunder. 

Efter djupgranskning av samhällsbyggnadsnämndens avtal med Stanley Security AB 
avseende larm och bevakning kan det konstateras att kommunen har ingått ett avtal som är 
utformat så att det i praktiken inte går att avbryta i förtid. Vidare finns det en otydlighet kring 
beslutsrätten att ingå avtal i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.  

Samhällsbyggnadsnämnden behöver därmed se över delegationsordningen och tydliggöra 
varje delegats beslutsrätt kring att ingå avtal. Därutöver behöver samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställa att samtliga ingångna avtal reglerar kommunens rätt till uppsägning i förtid.  

Vi noterar även att återrapporteringen av delegeringsbeslut gällande ingångna avtal är 
otillräcklig för granskade nämnder.  

Vad gäller bostadsanpassningar saknar socialnämnden avtal med leverantörer. Regleringen 
kring hur bostadsanpassningar ska hanteras är i dagsläget otydligt. Om en kommun bör 
upphandla tjänsten eller betala ut det som ett bidrag varierar från fall till fall och beror på hur 
kommunens verksamhet är uppbyggd enligt Upphandlingsmyndigheten. Då socialnämnden 
betalar ut bidraget direkt till leverantörer och inte som ett bidrag till den enskilda individen 
bedömer vi att socialnämnden bör se över verksamheten kring utbetalningar av 
bostadsanpassningar och överväga att genomföra en upphandling. 

5.1.3. Hur ser rutinerna ut kring avtalsuppföljning? 

Det saknas dokumenterade rutiner kring avtalsuppföljning. Uppföljningar registreras inte i 
ärendehanteringssystemet och det saknas dokumentation avseende vilken funktion som 
ansvarar för att uppföljningen genomförs. I viss utsträckning genomförs mer djupgående 
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avtalsuppföljningar, det saknas dock systematik kring vilka och hur ofta avtal ska följas upp. 
Därmed finns risk för att arbetet blir personbundet.  

Vidare noteras det att alla avtal inte finns tillgängliga i avtalsdatabasen, vilket innebär att 
avtalen inte är synliga för samtliga medarbetare. Det föreligger därmed ett behov av att göra 
avtal mer lättåtkomliga. Det är en brist att kommunens avtal finns i två olika system och att 
nämnderna endast kan söka efter sina egna avtal i Evolution. Det medför risk för att avrop 
inte sker från gällande avtal.   

Granskningen visar att samtliga nämnder använder sig av en påminnelsefunktion i 
avtalsdatabasen och ärendehanteringssystemet Evolution för att få notis om när avtal löper 
ut. Det förekommer dock att avtal har löpt ut och inte hunnits ersättas på nytt. I dagsläget 
använder sig samhällsbyggnadsnämnden av påminnelsefunktion för uppföljning av avtal. Det 
finns därmed behov av att resterande nämnder använder sig av påminnelsefunktion för 
avtalsuppföljningar för att säkerställa att dessa genomförs.  

Kommunen saknar rutin för att kontrollera avtalstrohet regelbundet. Det föreligger därmed ett 
behov av att stärka kontrollen av avtalstrohet. Kommunens implementering av e-
handelssystem för att säkerställa att inköp sker inom gällande avtal, ses dock som en positiv 
utveckling.   

Vi vill utifrån granskningsresultatet rikta kritik mot samhällsbyggnadsnämnden utifrån det 
faktum att det saknas utredning och laglighetsprövning av beslutet att delfinansiera 
bowlinghallens verksamhet (se avsnitt 4.1.9).  

5.2. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att:  

 Det för samtliga nämnder finns standardiserade avtalsmallar och rutiner som 
säkerställer kvaliteten på avtalen. 

 Det finns kommungemensamma rutiner kring vilka avtal som ska följas upp, hur 
avtalsuppföljningar ska gå till och var avtalsansvarig ska dokumentera.  

 Samtliga avtal är lättåtkomliga och sökbara.  
 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, gymnasienämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
att: 

 Tydliggöra vilka avtal som ska återrapporteras till nämnd, i enlighet med den nya 
kommunallagen. 
 

Vi rekommenderar myndighetsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden att: 

 Upprätta en dokumenthanteringsplan.  
 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Se över och tydliggöra delegationsordningen avseende rätten till vidaredelegation för 
beslutsrätt att ingå avtal. 

 Genomföra utredning och laglighetsprövning avseende beslutet att potentiellt 
delfinansiera bowlinghallens verksamhet. 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Se över verksamheten kring utbetalningar av bostadsanpassningar och överväga att 
genomföra en upphandling. 

 

 

Ystad den 16 maj 2018 

 
Sara Shamekhi Johanna Edlund Anna Färdig  
EY  EY  EY 
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 

Ledning- och utvecklingsförvaltningen  
 Ekonomichef  
 Upphandlingschef 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Gatuchef  
 Planchef  
 Fastighetschef  
 Avdelningschef Kost och lokalvård  
 Stadsarkitekt  
 Samhällsbyggnadschef  

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen  

 Förvaltningschef  
 Verksamhetschef bemanningen Kultur och utbildningsnämnden  
 Kulturchef 
 Chef administration och bemanning förvaltningen  
 Biträdande rektor Änga/Västervångskolan  

 
Social omsorgsförvaltningen  

 Enhetschef  
 1:e socialsekreterare  
 Områdeschef särskilt boende  
 Områdeschef hälso- och sjukvård 

 
 
Dokument: 
 
Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen 2018-03-23 

Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden 2016-08-25 

Dokumenthanteringsplan samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-22 

Inköps- och upphandlingspolicy, antagen av kommunfullmäktige januari 2015 

Rutin för avtal och avtalsskrivning 

Rutin för postöppning, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 2016-09-21 

Årsredovisning 2016, Ystads kommun 

Redovisning av delegeringsbeslut de senaste sex månader för kommunstyrelsen, 

socialnämnden, gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, 

myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

Delegationsordning kommunstyrelsen, 2017-02-22 

Delegationsordning socialnämnden 2017-12-14 

Delegationsordning gymnasienämnden 2017-04-28 
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Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 2017-10-26 

Delegationsordning kulturnämnden 2017-11-15 

Delegationsordning myndighetsnämnden, 2017-04-18 

Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden, 2016-12-14 

 

Stickprov socialnämnden:  

Underentreprenörsavtal Hoppetgruppen AB, 2015-12 

Komplettering till underentreprenörsavtal med Hoppetgruppen AB, 2016-09-19 

Underentreprenörsavtal IDAG vård och omsorg AB, 2016-04-27 

Uppsägning av avtal IDAG vård och omsorg Sverige AB, 2016-10-27 

Hävningsförklaring IDAG vård och omsorg Sverige AB, 2016-12-22 

Stämningsansökan IDAG vård och omsorg Sverige AB, 2017-02-21 

Protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2017-12-14, § 555 

Överenskommelse IDAG vård och omsorg Sverige AB och Ystad kommun, 2017-12-14 

 

Stickprov samhällsbyggnadsnämnden: 

Uppdragsbekräftelse för planprogram Hamnstaden, 2017-09-12 

Uppdragsbekräftelse miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Hamnstaden Ystad, 2017-

10-04 

Uppdragsbekräftelse MKB översiktsplan Ystads kommun, 2017-12-08 

Upphandlingsbekräftelse, Nybrostrand 19:10 Ystad, 2016-01-13.  

Upphandlingskontrakt, avseende Projektering av allmän plats samt terrassering av tomter 

inom Balkåkra Strädden i Svarte, Ystads kommun, 2017-02-14. 

Upphandlingsbekräftelse, Riktlinjer för bostadsförsörjning Ystad kommun, 2017-11-29 

Lista förfrågningsunderlagshämtare, Balkåkra 

Utvärdering Nybrostrand 19:10, samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-12-07 

Tilldelningsbeslut Nybrostrand 19.10, samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-12-11 

Hyresavtal Stanley Security AB/ De Lage Landen Finans AB, 2016-11-08 

PM om ”larm och bevakningskostnader” = Ystad kommuns tekniska säkerhet, 2017-08-17 

samhällsbyggnad 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2016-01-20, § 11 Dnr 2015/229 

Tjänsteskrivelse ”Godkännande av princip för hyresavtal för lokal med ändamål bowling och 

restaurang Vallgraven 24, 2016-01-11, Dnr 2014/229 

Protokoll kommunfullmäktiga, 2016-03-17, § 47, Dnr 2016/32 


