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Svar på revisionens granskningsrapport av kommunens 
avtalshantering.

Förslag till beslut
Presenterad revisionsrapporten kommer att ligga som ett av grundunderlagen i Ledning o utvecklings 
arbetet med inköpsbeteendet, avtalshanteringen och uppföljningen. Avtalstroheten är viktigt av juridiska- 
och ekonomiska skäl, men inte minst för att effektivisera beställningar som med e-handel eller säkerställa 
kvalitén i mottagna leveranser. För att styra organisationen mot rätt beteende krävs att löpande aktiviteter 
genomförs. Aktiviteterna handlar i stor utsträckning om rutiner, analyser och kommunikationsinsatser för 
att leda och uppmuntra organisationen att ersätta ett inköpsbeteende med ett för organisationen bättre 
beteende.

Förslag till beslut är att upphandlingsavdelningen tilldelas ansvaret för att under hösten 2018 säkerställa 
arbetet sker enligt förslag i bifogade svar, med återrapportering till kommunstyrelsen i februari 2019.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport av kommunens avtalshantering, 16 Maj 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen önskar i skrivelse till Kommunstyrelsen den 16 maj 2018 svar på vilka åtgärder som 
kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i revisionens granskning av 
kommunstyrelsens ansvarsområde och de rekommendationer som lämnats. 

Avtalsuppföljning är ett mycket aktuellt ämne inom det offentliga upphandlingsområdet. Tjänstemän, 
politiker samt leverantörer lyfter återkommande att avtalsuppföljningen behöver utvecklas på sina 
offentliga kontrakt eller på kontrakt leverantörer inte tilldelats. Ystads kommuns förvaltningar genomför 
avtalsuppföljningar dagligen utifrån granskning av fakturor, beställningar, upphandlingar, m.m. men som 
revisionens rapport lyfter så behöver vi förenkla för beställare och avtalsansvariga att finna systematiska 
och stringenta rutiner för Ystads kommuner som är enklare att implementera i det dagliga arbetet.

Svar lämnas i ärendebeskrivningen avseende planerade åtgärder och när åtgärderna beräknas vara 
genomförda.
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Ärendebeskrivning
Revisionen önskar svar utifrån granskningsresultatet och rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa 
att:  

Fråga 1: Det för samtliga nämnder finns standardiserade avtalsmallar och rutiner som 
säkerställer kvaliteten på avtalen.

Svar 1: Grundläggande rutiner för upprättande av avtal finns upplagt på Ledning o utvecklings intranäts 
sidor men är i behov av förtydligande, utveckling och förbättrad kommunövergripande information. 
Upphandlingsavdelningen har under våren 2018 påbörjat arbetet med att gå igenom nuvarande 
avtalsmallar, tecknade avtal och samla in avtal från andra kommuner för att arbeta fram förbättrade 
rutiner. Under hösten 2018 kommer vi i samråd med kansliavdelningen bygga upp standardiserade 
avtalsmallar för Ystads kommun. Rutinerna kommer att innehålla avtalsmallar, förbättrad kvalitetssäkring 
av avtal innan tecknande, utvecklade rutiner vid avtalstecknande, översyn och tydligare koppling mot 
antagen dokumenthanteringsplan samt i steg 2 skapa enklare och lättåtkomliga digitaliserade avtalsmallar. 

Tidsplan: Återrapportering av kommunövergripande avtalsmallar, februari 2019. 

Fråga 2: Det finns kommungemensamma rutiner kring vilka avtal som ska följas upp, hur 
avtalsuppföljningar ska gå till och var avtalsansvarig ska dokumentera. 

Svar 2: Ledning o utveckling har påbörjat arbetet utifrån aktuell revisionsrapport för att skapa utvecklade 
systematiska och stringenta rutiner kring avtalsuppföljningen, hur uppföljningen ska genomföras samt 
tydliggöra ansvarsområden för uppföljningen redan i upphandlingsfasen. Arbetet med att utveckla 
kommungemensamma riktlinjer har påbörjats kring avtalsuppföljningen, att tillhandahålla en 
standardiserad avtalsuppföljningsplan utifrån ställda krav i upphandlingar och att ta fram nya 
avstämningsrutiner kring direktupphandlingar. Avtal som är inlagda i avtalsdatabasen är idag lättåtkomliga 
och sökbara via Ystads kommuns avtalsdatabas på intranätet. Brister i hanteringen är att avtal ska läggas 
in i våra två separata system, avtalsdatabasen och Evolution. Löpande utvecklingsarbete fortgår med 
målet att samtliga avtal avseende varor och tjänster ska samlas under en kommungemensam 
avtalsdatabas. Ledning o utveckling stävar efter att arbeta mer proaktivt med avtalsuppföljningen. I 
dagsläget består en del av det proaktiva arbetet att informera och att utbilda beställare så att utökad 
kontroll sker mer strukturerat. Del i arbetet är att förtydliga fakturagranskningsrutinerna, utöka dialogen 
med avtalsleverantörer, jämföra priser mot avtalade prislistor samt möjliggöra snabbare återkoppling när 
leveranser och faktureringar inte speglas mot tecknade avtal. Den löpande kontrollen benämns normalt 
inte som avtalsuppföljning och sker inte enligt någon fastställd uppföljningsplan, men det är en 
grundläggande förutsättning för att avtalsuppföljningen ska kunna fungera effektivt. I nuvarande 
attestreglemente, antaget 2018-05-25 är det inlagt att beslutattestanten ska kontrollera att:

 pris, eventuella rabatter, betalningsvillkor med mera överensstämmer med upphandlat avtal eller beställning
Utifrån avtalens art, strategisk omfattning, beställningsvolymer, omsättning och affärsområde har arbetet 
påbörjats under 2017 för att skapa en löpande revision av strategiskt viktiga leverantörer utifrån 
genomförda upphandlingar och tecknade avtal. 

Tidsplan: Återrapportering av nya rutiner för avtalsuppföljningen, februari 2019.

Fråga 3: Samtliga avtal är lättåtkomliga och sökbara.

Svar 3: Fokus under hösten är att se över möjligheterna för att kunna publicera avtal via Evolution till en 
extern avtalsdatabas och vilka systemkostnader det innebär. Nämndsekreterarna har sedan flera år en 
rutin på Ledning o utveckling och övriga förvaltning som innebär att samtliga nya avtal ska diarieföras 
samt avtalsmarkeras i Evolution. En begränsning i Evolution är att anställda under respektive nämnd 



endast ser förvaltningarnas egna avtal med begränsade sökfunktioner. Planerad systemlösning innebär att 
avtalsregistrering ska ske i Evolution med möjlighet till att med automatik kunna publicera informationen 
i en lättåtkomlig och sökbar kommunövergripande avtalsdatabas.
 
Tidsplan: Återrapportering av systemlösningar med beräknade kostnader, februari 2019.

Finansiering
Sker inom tilldelade budgetramar hösten 2018.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Ledning & Utveckling

Mattias Johansson
Upphandlingschef

Beslut skickas till: Mattias Johansson, Upphandlingschef
     


