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Yttrande över revisionens granskning av avtalshantering

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande 
som framgår under rubriken sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av revisionen granskat kommunens nämnders avtalshantering. Syftet 
med granskningen var att bedöma kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken 
uppföljning av ingångna avtal som sker.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås yttra sig till revisionen i enlighet med samhällsbyggnads-
chefens förslag till yttrande nedan:

Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under vintern 2017 och våren 2018 sett över 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, med senaste revidering i december 
2016. Översynen inleddes i samband med att otydligheter gällande delegationsrätten för 
avtalstecknande hade konstaterats. Under arbetets gång har också hänsyn tagits till den 
nya kommunallagen och den nya dataskyddsförordningen. I juni 2018 beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden om en revidering av delegationsordningen, revideringen 
träder i kraft den 1 augusti 2018. 

I den nyreviderade delegationsordningen framkommer att alla avtal beslutade i delegation 
liksom tidigare ska återrapporteras till nämnden. Även om den nya kommunallagen medger 
att alla delegationsbeslut inte anmäls finns en etablerad och fungerande rutin för att via 
kommunens ärendehanteringssystem, Evolution, knappa in delegationsbeslut under olika 
ärendetyper och inför varje nämnd rapporteras dessa samlat till nämnden. Genom denna 
rutin finns alla avtal digitalt tillgängliga vilket underlättar till exempel senare sökbarhet.

Den nyreviderade delegationsordningen har kompletterats med ett avsnitt som beskriver 
nämndens olika slags avtal. Nämnden ansvarar för verksamheter som kräver omfattande 
upphandlingar och genererar stora kostnader kopplat till drift av fastighetsbeståndet och 
den yttre miljön, offentliga måltider, till investeringar och exploateringsprojekt. Avtals-
typerna kan delas in i fyra grupper: 

 Leveransavtal och ramavtal för varor och tjänster om ofta tecknas för 2-4 år, 
exempelvis för livsmedel och kemtekniska produkter, driftentreprenörer, el, larm 
och vissa konsulter. Det är inte alltid möjligt att precisera omfattningen av avtalet 
utan tjänster och varor avropas och köps in varefter behov föreligger.
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 Entreprenörer, för investerings- och exploateringsprojekt för belopp under 5 mkr. 
Avtal för högre belopp än så ska beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

 Konsultuppdrag, t ex utredare, arkitekter och ingenjörer, kan avtalas som avrop 
från ramavtal eller direktupphandlat i konkurrens. 

 Överenskommelser, som t ex tillköp av kompletteringstrafik, projektdeltagande 
med utlovande om tidsinsats, samarbetsavtal, upplåtande av kommunens mark. 

Flera nya ärendetyper för att i delegation besluta om olika avtal har förts in i 
delegationsordningen så att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och rättssäkert 
samt så att budget- och verksamhetsansvarig kan besluta om avtal till rimliga belopp.

Gällande bowlinghallens verksamhet beslutade samhällsbyggnadsnämnden i januari 2016 
om det omsättningsbaserade hyresavtal som hade förhandlats fram med nu aktuella hyres-
gäster. Eftersom det var en avtalsform som sällan tillämpas i kommunens fastighetsbestånd 
och eftersom avtalsmodellen i sig innehöll en risk för att kommunen inte fullt ut skulle få 
kostnadstäckning genom hyran beslutades avtalet inte i delegation. Tjänsteskrivelsen till 
beslutet beskriver tydligt att avtalsmodellen med omsättnings-baserad hyra gav en risk att 
hyran inte fullt ut skulle ge kostnadstäckning. 

Besluten att ge bowlingverksamheten omsättningsbaserad hyra har vunnit laga kraft. Det 
är alltså för sent för en laglighetsprövning i det enskilda fallet och generellt skulle det vara 
märkligt för en kommun att laglighetspröva sina egna beslut. Så är inte systemet tänkt utan 
laglighetsprövning görs normalt av en överprövande instans i de fall när ett kommunalt 
beslut överklagas. Flera bowlingaktörer erbjöds möjligheten att bedriva verksamhet. 
Nämndens val att riskera att inte få full kostnadstäckning kan tyckas affärsmässigt riskabelt, 
men är inte, som förvaltningen bedömer det, olagligt.

Att satsa på den lokal i badhuset som nu används för bowling följde av en rad investerings-
beslut i kommunfullmäktige. Processen att hitta en hyresgäst inleddes med en offentligt 
annonserad inbjudan och så småningom förhandlades de villkor fram som avtalades i 
hyresavtalet. Besluts- och urvalsprocessen finns sammanställd i en power point som togs 
fram våren 2018 i syfte att informera några lokala näringsidkare som hade ställt frågor om 
hur processen hade gått till. 

I stället för att utreda och laglighetspröva kommer nämnden samlat låta dokumentera, och 
på så vis följa upp internt, om eller hur det aktuella beslutet kunde betraktas som ett otillåtet 
stöd till enskild näringsidkare eller brist mot likabehandlingsprincipen. Sammanställningen, 
som förslagsvis utgår från befintlig power point, kan dels samla erfarenheter och reflektioner 
och dels utgöra ett underlag för framtida ställningstaganden och beslut i motsvarande 
ärenden.
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Beslutsunderlag
Granskningsrapport av kommunens avtalshantering, Hid SAM 2018.1914
Underrättelse om granskning av kommunens avtalshantering, Hid SAM 2018.1913
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 31 juli 2018

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande.

Föredragande
Förvaltningschef Sofia Öreberg

Beslut skickas till:
Ystads kommuns revisorer


