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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Laholms kommun ingår årligen en mängd avtal. Bristande riktlinjer, rutiner, kompetens och 
uppföljning av avtal riskerar att medföra stora kostnader för en kommun. Mot bakgrund av de 
brister avseende upphandling som framkommit under år 2019 finns anledning att granska 
kommunens kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal 
som sker. 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 har varit att bedöma kommunens (kommunstyrelsen, nämndernas och 
bolagens) kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av 
ingångna avtal sker.  

 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen kvalitén vid utformning av avtal? 
 Finns rutiner för avtalsuppföljning? 

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

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

 Är gällande avtal undertecknade, daterade och tidsbestämda? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på stickprovskontroller, intervjuer och dokumentstudier (se 
källförteckning). Intervjuer har bland annat skett med kommunens kanslichef och upphandlare, 
verksamhetschefer samt ekonomer och jurister för respektive verksamhet. Vidare har intervju 
skett med bolagens tillförordnade VD samt bolagens upphandlare. Samtliga intervjuade har 
beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd september till november 
2020.  

Stickproven omfattar avtal tecknade under 2019. 

1.4. Avgränsning 

Granskningen har avsett kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden. Granskningen har 
också avsett de kommunala bolagen Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. 
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1.5. Revisionskriterier 

1.5.1. 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. 

1.5.2. Inköps- och upphandlingspolicy för Laholms kommun 

Upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige 25 september 2018 och gäller all 
upphandling i kommunen och omfattar kommunens samtliga nämnder. Syftet med policyn är 
att tydliggöra och medvetandegöra alla berörda parter om kommunens förhållningssätt till 
upphandling och anskaffning av varor, tjänster och entreprenader. Den ska vara styrande för 
kommunens upphandlingsverksamhet men även ge vägledning för hur anställda och 
förtroendevalda ska agera vid upphandling. I inköps- och upphandlingspolicyn fastställs 
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens ansvarsfördelning gällande 
upphandling och inköp. 
 
Se mer under avsnitt 2.1.1. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Styrdokument, riktlinjer och rutiner 

2.1.1. Organisation och centrala styrdokument 

Av kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
kommunens centrala upphandlingsverksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för att 
verka för att det för kommunens nämnder ska finnas samordnade ramavtal samt att tillse att 
upphandlingsverksamheten samordnas, utvecklas, följs upp och kvalitetssäkras.  
 
Vidare framgår av inköps- och upphandlingspolicyn att inköpsverksamheten ska skötas på ett 
sådant sätt att en tydlig uppföljning kan ske. Övergripande avtalsuppföljning och kontroll av 
avtalstrohet ska genomföras av kommunens verksamheter.  
 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling1 redogör för när avtal ska tecknas. Vid beräknat 
upphandlingsvärde om 50 001 till 100 000 SEK uppges att avtal bör tecknas, vid beräknat 
upphandlingsvärde om 100 001 kr till aktuellt tröskelvärde för direktupphandling ska avtal 
tecknas.  
 
I kommunens riktlinjer för inköp och upphandling2 framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
att det finns samordnande ramavtal för kommunens nämnder, genom den centrala 
upphandlingsverksamheten.  Kommunstyrelsen är ansvarig, genom den centrala 
upphandlingsverksamheten, för de kommunövergripande ramavtalen.  
 
Enligt riktlinjerna för inköp och upphandling har den centrala upphandlingsverksamheten 
följande ansvarsområden som avser avtalshantering: 
 

 upphandling av samordnande ramavtal som är gemensamma för flera nämnder, 
 upprätta avtalsregister för de kommunövergripande ramavtalen samt sprida dessa till 

nämndernas verksamheter, 
 agera stöd till nämndernas verksamheter vid upphandling av ramavtal. I detta ingår 

även att vid behov upprätta avtal, samt 
 genomföra avtalsuppföljning samt ge stöd åt nämndernas verksamheter i sin 

avtalsuppföljning. 
 
Kommunen har ett inköpsråd vilket är ett nätverk av representanter från kommunens olika 
verksamheter. Även bolagens upphandlare ingår i nätverket. Enligt kommunens riktlinjer för 
inköp och upphandling ansvarar inköpsrådet bland annat för att initiera metoder för 
avtalsuppföljning. 
 
Nämnderna och däri deras verksamheter ansvarar, enligt kommunens riktlinjer för inköp och 
upphandling, för att genomföra uppföljning och kontroll av de avtal som nämnden ingått. 
 
Delegationsordningen styr vem som har rätt att teckna avtal. 

 
1 Riktlinjerna är antagna av kommunstyrelsen den 14 februari 2017, §25 
2 Riktlinjerna är antagna av kommunstyrelsen den 11 september 2018 
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Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

I bolagens riktlinjer för direktupphandling3 framgår att skriftlig dokumentation ska upprättas vid 
direktupphandlingar över 100 000 SEK. Bolagen har en upphandlare som ansvarar för 
sammanställning av bolagens avtal. Vid intervju framkom att bolagens upphandlare ingår i 
kommunens inköpsråd. Vid behov får bolagens upphandlare stöd av kommunens centrala 
upphandlingsfunktion med upphandlingar. 

2.1.2. Rutin för registrering av avtal  

Av kommunens riktlinjer för direktupphandling framgår att avtal ska diarieföras efter genomförd 
upphandling eller direktupphandling. 
 
Kommunen har en central avtalsdatabas, vilken den centrala upphandlingsverksamheten 
ansvarar för. Enligt intervju registreras de kommunövergripande ramavtalen i avtalsdatabasen. 
Alla verksamheter och dess medarbetare uppges ha tillgång till kommunens avtalsdatabas. 
Däremot är det bara kommunens upphandlare som kan registrera avtal i databasen, detta 
uppges vara för att det därmed är lättare att ha kontroll och uppsikt över de avtal som ligger i 
databasen. De avtal som inte registreras i avtalsdatabasen och tecknas ute i kommunens 
verksamheter finns endast i diariet, enligt intervjuer. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Bolagens upphandlare ansvarar för att hantera i stort sett alla avtal. Enligt intervju samlas alla 
avtal på samma ställe. Vid granskningstillfället uppges att alla original finns i en pärm hos 
upphandlaren samt att alla avtal även finns elektroniskt på bolagens egna server. De avtal 
som tecknats genom upphandling i portalen Tendsign finns även registrerade där. Samtliga 
avtal som finns på Tendsign är diarieförda.   

2.2. Utformning av avtal  

Vid intervju framkom att den centrala upphandlingsverksamheten har huvudansvaret för 
utformning av kommunövergripande avtal. Om upphandlingen däremot genomförs av en 
särskild verksamhet är det denna verksamhet som har huvudansvaret för avtalets utformning 
och kvalitet. Den centrala upphandlingsverksamheten är dock behjälplig vid utformning av 
avtal om behov finns. Vid intervjuer och av riktlinjerna för direktupphandling framgår att den 
centrala upphandlingsfunktionen tillhandahåller avtalsmallar till kommunens verksamheter.   
 
Enligt intervju upprättar barn- och ungdomsnämnden få egna avtal, då nämndens verksamhet 
anser att det mesta de behöver köpa finns via avtal som är tecknande centralt i kommunen. 
Det uppges dock att nämnden bland annat tecknat egna avtal avseende arbetskläder och 
programvaror. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet använder sig ofta av egna avtalsmallar vid 
upprättande av avtal, men tar ibland hjälp av den centrala upphandlingsfunktionen vid 
utformning av avtal. Det uppges vid intervju vara upp till respektive chef att säkerställa 
kvaliteten i avtalen inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet. Däremot är det den 
person som tecknar avtalet som är den formellt ansvariga för avtalens utformning, vilket oftast 
är verksamhetschefen.  
 

 
3 Riktlinjerna är antagna av Laholmshem AB:s styrelse den 8 december 2016, §124 
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Avseende miljö- och byggnadsnämndens verksamhet uppges vid intervju att miljökontoret inte 
upprättar några egna avtal samt att verksamheten inom samhällsbyggnad gör det i en 
begränsad utsträckning. De ramavtal och avtal för förnyad konkurrensutsättning som upprättas 
inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet tas ofta fram med hjälp av den centrala 
upphandlingsfunktionen. Enligt intervju är det ingen person inom samhällsbyggnad som har 
ett formellt ansvar för avtalsutformning. Vid granskningstillfället uppges att nämnden bara har 
ett avtal, vilket avser tekniska konsulter. 
 
Socialnämndens verksamhet tar ibland hjälp av kommunens jurister vid framtagandet av avtal. 
Vidare uppges vid intervju att kommunens upphandlare fungerar som ett bra stöd vid 
avtalsutformning. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Enligt intervju ansvarar bolagens upphandlare för utformningen av majoriteten av bolagens 
avtal. Många avtal är strukturerade eftersom de är kopplade till fastighetsbestämmelser (till 
exempel avtal rörande AB 04, ABT 06, ABK 094 m.fl.), detta innebär att det finns särskilt 
utformade mallar som avser dessa typer av avtal. Vidare framkom vid intervju att 
bolagsstyrelserna får ta del av information gällande samtliga av bolagens större upphandlingar 
och visar stort intresse. Vid något tillfälle har även en av styrelseledamöterna deltagit vid 
utformning av avtal då hens arbetslivserfarenhet har varit till hjälp. 

2.3. Avtalsuppföljning  

Det saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning. Däremot finns 
dokumenterad avtalsuppföljning inom vissa kommunövergripande avtalskategorier, t.ex. inom 
livsmedel och avfallshantering. Vid intervju framkom att det tidigare i kommunövergripande 
avtal angavs att dessa skulle följas upp årligen. Detta har därefter behövt justerats till att de 
bör följas upp årligen då upphandlingsfunktionen inte har tillräckligt med tid och resurser till 
detta. Vid intervju framkom att den avtalsuppföljning som sker kontinuerligt i 
kommunövergripande avtal är prisjusteringar och översyn av eventuella förlängningar. Vidare 
uppges vid intervju att avtalsuppföljningen kommer att bli mer strukturerad och omfatta fler 
aspekter när upphandlingschefen börjar i oktober. Rollen som upphandlingschef är en 
nyinrättad tjänst. Den centrala upphandlingsfunktionen vill bland annat i större utsträckning 
kunna följa upp de formella kraven i avtalen, till exempel leverans.  
 
Det finns en mall för avtalsuppföljning, framtagen av den centrala upphandlingsverksamheten. 
Vid intervjuer framgår att denna inte används i någon större utsträckning.  
 
Vid intervju uppges att upphandlingssystemet ger notiser när avtal närmar sig sin utgångstid, 
för de avtal som ligger i avtalsdatabasen. Notiserna skickas ut per mail till kommunens 
upphandlare. 
 
Enligt intervju genomför inte barn- och ungdomsnämndens verksamhet en dokumenterad 
avtalsuppföljning. Däremot uppges att det är den person som signerat avtalet som ansvarar 
för uppföljningen. Vidare uppges att nämndens verksamhet anser sig vara noga med att följa 
upp sina egna avtal och att det genomförs en avtalsavstämning per månad. 
Avtalsavstämningen dokumenteras inte.  
 

 
4 Dessa typer av avtal innebär olika typer av standardavtal inom branschavtal 
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Barn- och ungdomsnämnden har enligt uppgift avtal som förlängs automatiskt. Detta rör sig 
om avtal avseende lärplattformen. Avtalet förlängs med en tvåårsperiod om ingen uppsägning 
sker, men max tre gånger totalt. För detta avtal uppges att det sker löpande avtalsuppföljning, 
dokumentation avseende denna uppföljning genomförs inte. 
 
Inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet är det respektive enhet som ansvarar för 
avtalsuppföljningen av det aktuella avtalet. Vid intervju uppges att kultur- och 
utvecklingsnämndens verksamhet har ett stort antal avtal som förlängs med automatik, men 
att verksamheten vid tecknande av nya avtal tillser att de nya avtalen inte kan förlängas 
automatiskt. Ett arbete pågår för att se över befintliga avtal och identifiera de som förlängs 
med automatik. De avtal som identifieras kommer att skrivas om för att få en tydlig löptid. 
Respektive enhet ansvarar för att avtalen inte ska löpa på av automatik.  
 
Vid intervju uppges att ledningsgruppen inom socialnämndens verksamhet ansvarar för 
avtalsuppföljningen. Nämndens utskott ansvarar dock för avtalsuppföljningen av de avtal som 
är speciellt tecknade för nämnden och som inte rör verksamhetsområdena. Respektive 
avdelningschef lyfter i ledningsgruppen vilka avtal som behöver följas upp och ses över. I 
ledningsgruppen följer därefter en diskussion kring hur avtalet har fungerat och om det bör 
förlängas eller sägas upp. Respektive avdelningschef ansvarar därefter för att se till att avtalet 
förlängs, om detta är vad ledningsgruppen beslutat om. Avtalsuppföljningen dokumenteras 
inte.   
 
Socialnämndens verksamhet planerar att kunna använda diariet för bevakning av sina 
verksamhetsspecifika avtal. Bevakningen kommer innebära att det skickas ut en notis till 
avtalsansvarig innan avtalet löper ut. De intervjuade kunde inte uppge om det finns 
verksamhetsspecifika avtal som förlängs per automatik. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har en rutin med verksamhetens ekonom avseende 
avtalsuppföljning på det avtal som avser tekniska konsulter. Enligt intervju har ekonomen 
löpande en dialog med den handläggare inom verksamheten som har kontakt med 
leverantören. Därmed sker det alltid en avstämning innan attestering av fakturan sker, både 
så att leveransen följer beslutad tidsplan samt att fakturan stämmer överens med beslutat pris 
i offerten.  
 
Vid flera intervjuer med nämndernas verksamheter uppges att anledningen till att det inte 
genomförs en dokumenterad systematisk avtalsuppföljning är för att det saknas styrdokument 
som verksamheterna kan luta sig mot. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Bolagens upphandlare har under år 2020 hållit i en internutbildning för bolagens medarbetare 
gällande LOU och upphandling, där avtalsuppföljning ingick i utbildningen. Löpande 
avtalsuppföljning uppges ske genom fakturor och attestordning. När avtal därefter avslutas 
görs en utvärdering gällande vad som fungerat bra och mindre bra. Denna typ av utvärdering 
sker enligt intervju även ibland under avtalens gång. Det gäller ramavtal och det kan då hända 
att avtalen skrivs om vad gäller rangordningen mellan leverantörerna.  
 
Det finns vid granskningstillfället inget system för standardiserad dokumentation avseende 
bolagens avtalsuppföljning. Enligt uppgift sker däremot veckovisa möten mellan bolagens 
upphandlare och delar av bolagens ledningsgrupp och ansvariga chefer där avtal diskuteras. 
Vidare har bolagens upphandlare en stående punkt gällande upphandlingar och avtal på 
styrelsernas sammanträden.  
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Enligt intervju finns några mindre avtal som förlängs per automatik, men dessa ska enligt 
uppgift inte avse några större summor för bolaget, exempelvis leverantören som hanterar 
bolagets växter. 

2.4. Stickprovskontroller 

I stickprovsgranskningen har 12 utvalda avtal kontrollerats för granskade nämnder och 
styrelser. Samtliga avtal är tecknade under år 2019. Avtalen har granskats utifrån följande 
frågor: 

 Finns definierade avtalsparter?  
 Framgår avtalets avsikt?  
 Är avtalen tidsbestämda?  
 Är avtalen korrekt undertecknade och daterade (underskrift, namn, datum, ort och 

befattning)? Stämmer det överens med nämndens delegationsordning? 
 Framgår det av avtalet hur den avtalade tjänsten/produkten ska följas upp?  
 Finns dokumenterad avtalsuppföljning? 

 
I tabellen nedan redogör vi för resultatet av avtalsgranskningen. Kommenterarna avser 
avvikelser från ovanstående frågor. Vad gäller stickproven för bolagen menar bolagen att då 
avtalen ingåtts under 2019 har avtalsuppföljning ännu inte varit aktuellt. 
 
För bolagen finns inte delegationsordningar, de granskade avtalen är undertecknade av 
projektchef eller VD. 

 
Tabell 1. Resultatet av avtalsgranskningen 

Ansvarig 
nämnd/styrelse 

Avtalspart Avtalets avsikt Kommentar 

Kommunstyrelsen, 
kommunövergripande 

Halmstad 
Persontrafik AB 

Bussresor Ort vid undertecknande saknas, trots att 
det vid avtalets undertecknande framgår 
att ort ska anges bredvid datum. Enligt 
avtalet ska uppföljningsmöten ske minst 
två gånger per år mellan leverantören 
och beställaren (eller vid behov). Några 
sådana möten har enligt uppgift inte 
genomförts.  

Kommunstyrelsen, 
kommunövergripande 

Front Advokater 
AB 

Juridiska tjänster Avseende avtalsuppföljning framgår av 
avtalet att leverantören är skyldig att på 
anmodan från kommunen redovisa att 
kraven i avtalet uppfylls. Dokumenterad 
avtalsuppföljning saknas. 

Kommunstyrelsen, 
kommunövergripande 

Semantix 
Tolkjouren AB 

Tolkförmedlings-
tjänster samt 
översättningstjänster 

Av avtalet framgår att leverantören ska 
medverka vid erforderligt antal möten 
avseende avtalsuppföljning. 
Dokumenterad avtalsuppföljning saknas. 

Kommunstyrelsen, IT CGI Sverige AB Support- och 
underhållsavtal 

De undertecknandes befattning saknas, 
det går därför inte att granska om 
undertecknandet överensstämmer med 
nämndens delegationsordning. Det 
framgår inte av avtalet hur det ska följas 
upp. Dokumenterad avtalsuppföljning 
saknas. 

Kultur- och 
utvecklingsnämnden 

Genevad Veinge 
IF 

Samarbetsavtal 
konstgräsplan 

Dokumenterad avtalsuppföljning saknas, 
däremot sker enligt uppgift muntlig 
uppföljning mellan parterna, 
Avtalet förlängs automatiskt om det inte 
sägs upp. 
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Kultur- och 
utvecklingsnämnden 

Axiell Sverige 
AB 

Uppgradering och 
drift av 
bibliotekssystem 

De undertecknandes befattning saknas. 
Avtalet är undertecknat av 
verksamhetschefen som har delegation 
att teckna avtal. Det framgår inte av 
avtalet hur det ska följas upp. 
Dokumenterad avtalsuppföljning saknas. 

Barn- och 
ungdomsnämnden 

IST AB Tilläggsavtal, 
konsulttjänster 

Vi har tagit del av både grundavtalet och 
tilläggsavtalet. 
Undertecknandes befattning saknas på 
tilläggsavtalet, vidare saknas samtliga 
undertecknandes befattning på 
grundavtalet. Det går därför inte att 
granska om undertecknandet 
överensstämmer med nämndens 
delegationsordning. 
Tilläggsavtalet är inte tidsbestämt. Det 
framgår inte av varken grundavtalet eller 
tilläggsavtalet hur de ska följas upp. 
Dokumenterad avtalsuppföljning saknas. 

Socialnämnden Åse Persson AB Handledning och 
konsultation i 
psykosocialt arbete 

Befattning, datum och ort saknas vid 
avtalets undertecknande, både befattning 
för den undertecknande samt datering av 
avtalet står däremot längre upp i avtalet. 
Vi kan inte av nämndens 
delegationsordning utläsa vem som har 
rätt att teckna avtal för den aktuella 
tjänsten som avtalet avser. 
Det framgår inte av avtalet hur det ska 
följas upp. Dokumenterad 
avtalsuppföljning saknas. 

Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i 
Laholm AB 

SYNLAB 
Analytics & 
Services 
Sweden AB 

Laboratorietjänster Avseende avtalsuppföljning framgår det 
av avtalet att leverantören och 
beställaren minst en gång per år ska ha 
möjlighet att träffas för att se över 
samarbetet. Enligt uppgift hölls ett 
uppstartsmöte mellan parterna inför 
avtalets början, några ytterligare möten 
är vid granskningstillfället inte inbokade 
ännu. 

Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i 
Laholm AB 

Städ o 
fönsterputs dax i 
Väst Sverige AB 

Fönsterputsning och 
höghöjdsstädning 

Dokumenterad avtalsuppföljning saknas. 

Laholmshem AB Sweco 
Structures AB 

Teknisk konsult – 
byggbeskrivning 

Datum vid undertecknande saknas. 
Endast leverantören har undertecknat 
avtalet, bolagets underskrift saknas. Det 
framgår inte av avtalet hur det ska följas 
upp. 
Dokumenterad avtalsuppföljning saknas 

Kommunfastigheter i 
Laholm AB 

Skanska 
Sverige AB 

Ombyggnads-
entreprenad av 
skottorpsskolan 

Avtalet är en samverkansentreprenad. 
Mötesstrukturen som tillämpas i projektet 
framgår av översänt material. Det sker 
löpande skriftlig dokumentation gällande 
avtalets uppföljning. 
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3. Bedömning 

Kommunstyrelsens och nämndernas avtalshantering bedöms inte vara tillräcklig. 
Bedömningen grundar sig på att det förekommer brister i såväl utformning som uppföljning av 
tecknade avtal inom kommunens verksamheter. Kvaliteten vid utformning av avtal bedöms 
inte vara helt säkerställd, då flera granskade avtal uppvisar brister avseende information om 
hur avtalen ska följas upp. I ett flertal stickprov saknas även ett korrekt undertecknande då det 
saknas befattning och datum. 
 
Det saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner kring avtalsuppföljning. Den 
avtalsuppföljning som genomförs kan inte bedömas vara systematisk eller dokumenterad i 
tillräcklig utsträckning. Det är vår bedömning att det är en brist att det saknas dokumenterade 
rutiner för avtalsuppföljning för nämndernas verksamheter. Då det av kommunens riktlinjer för 
inköp och upphandling framgår att inköpsrådet ansvarar för att initiera metoder för 
avtalsuppföljning är det vår bedömning att inköpsrådet bör tillse att detta erbjuds till 
kommunens verksamheter. 
 
Det är vår bedömning att det är en brist att det finns flertal avtal inom kommunens 
verksamheter som förlängs automatiskt. Kultur- och utvecklingsnämnden bör tillse att samtliga 
av de avtal som förlängs per automatik ses över.  
 
Det är positivt att barn- och ungdomsnämndens verksamhet genomför avtalsavstämning varje 
månad på utvalda avtal, däremot bör dessa avstämningar dokumenteras. Detsamma gäller för 
socialnämnden som bör tillse att den avtalsuppföljning som genomförs i nämndens 
verksamhet dokumenteras.   

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Det är 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. Det är positivt att avtal utvärderas innan de löper ut, men 
avtalsuppföljningen skulle kunna stärkas genom att samtliga större avtal även följs upp 
löpande. 
 
 

Revisionsfrågor Svar 

Säkerställer kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagen kvalitén vid 
utformning av avtal? 

Delvis, men samtliga granskade avtal har brister. 

Finns rutiner för avtalsuppföljning? 
o Är kontrollerna tillräckliga i 

omfattning, kvalitet, innehåll och antal 
och har de relevant fokus?  

o Analyseras resultaten av genomförda 
avtalsuppföljningar? 

o Finns rutiner som förhindrar att 
förlängning av avtal sker 
automatiskt? 

Nej, inom kommunens verksamheter saknas generella 
kommunövergripande rutiner för avtalsuppföljning. För 
bolagen finns delvis rutiner för avtalsuppföljning, men 
dessa är inte dokumenterade. 

Är gällande avtal undertecknade, 
daterade och tidsbestämda? 
 

Ja, till stor del. Men det finns brister i samtliga av de 
granskade avtalen. Den mest frekventa bristen är 
avsaknad av hur avtalen ska följas upp samt en 
dokumenterad avtalsuppföljning.  
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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 

 

Laholm den 20 november 2020 

 
Negin Nazari  Julia Campbell   
EY  EY   
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 

 Kanslichef 

 Upphandlare 

 Samhällsbyggnadschef 

 Miljöchef 

 Socialchef 

 Verksamhetschef, barn- och ungdomsnämndens verksamhet 

 Verksamhetschef, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Avdelningschef, kvalitet och utveckling 

 Utredare, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

 Jurist, barn- och ungdomsnämndens verksamhet 

 Controller, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Ekonom, barn- och ungdomsnämndens verksamhet 

 Ekonom, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Ekonom, socialnämndens verksamhet 

 Tf. VD, Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 Upphandlare, Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 
Dokument: 
 Avtal och eventuella förlängningar i samband med stickprovsgranskningen 

 Bolagens utbildningsmaterial avseende internutbildning om LOU 

 Dokumentation avseende avtalsuppföljning i samband med stickprovsgranskningen 

 Förteckning över bolagens tecknade avtal under 2019 

 Förteckning över kommunövergripande och nämndspecifika tecknade avtal under 2019 

 Inköps- och upphandlingspolicy för Laholms kommun, KF 25 september 2018, §89 

 Riktlinjer för direktupphandling för bolagen, 8 december 2016, §124 

 Riktlinjer för direktupphandling för kommunen, KS 14 februari 2017, §25 

 Riktlinjer för inköp och upphandling för kommunen, KS 11 september 2018, §169 

 Samtliga nämnders sammanträdesprotokoll 2019 och 2020 
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