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Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska kommunstyrelsens, 
nämndernas och bolagens kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt om en tillräcklig 
uppföljning av ingångna avtal sker. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens och nämndernas 
avtalshantering inte är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det förekommer brister i 
såväl utformning som uppföljning av tecknade avtal inom kommunens verksamheter. Det 
saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner kring avtalsuppföljning. Den 
avtalsuppföljning som genomförs kan inte bedömas vara systematisk eller dokumenterad i 
tillräcklig utsträckning. 

Det är vidare vår bedömning att bolagen delvis har en ändamålsenlig avtalshantering. Det 
förekommer dock brister i vissa granskade avtal avseende undertecknande och information 
om hur avtalen ska följas upp. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

~ genom inköpsrådet tillse att det finns kommungemensamma rutiner kring vilka avtal som 
ska följas upp, hur avtalsuppföljning ska genomföras samt hur det ska dokumenteras 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att det: 

~ genomförs en systematisk och dokumenterad avtalsuppföljning av ingångna avtal 
~ genomförs en översyn av samtliga avtal som förlängs per automatik 
~ vid utformning av avtal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske 
~ vid undertecknande av avtal framgår datum vid undertecknande samt befattning för den 

som undertecknar 

Vi rekommenderar bolagsstyrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 
att säkerställa att: 

~ det genomförs en systematisk och dokumenterad avtalsuppföljning av ingångna avtal 
~ det vid utformning av avtal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske 
~ samtliga avtal är undertecknande samt att det vid undertecknande framgår datum 



Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds 
härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 
2021-02-19. Svaret skickas till revisionen@laholm.se 
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