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Granskning rutiner för hantering av avtal 

Bakgrund och syfte 

Kommunens revisorer granskar den interna kontrollen inom kommunstyrel-
sen, nämnderna och de bolag där de utsetts som lekmannarevisorer. I slutet av 
2011 genomförde revisorerna en förstudie i enkätform av hur nämnder, 
kommunstyrelse och helägda bolag hanterar avtal, personalområdet undanta-
get. Enkäten avsåg dels avtal som tecknats av kommunstyrelse, nämnd eller 
bolag och dels ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg. Rapport har färdig-
ställts 2012. 
 
Resultatet av granskningen  
Avtalstecknande kan ske på flera nivåer: för en nämnd/bolag, för kommunen 
eller kommunkoncernen och gemensamt för flera kommuner. 
En översyn av det 13 år gamla attestreglementet i kommunen ska göras. 
 
Inköp Gävleborg har enligt förbundsordningen rätt att teckna avtal för kom-
munens räkning, däremot inte för bolagen. Intern kontroll över efterlevnad av 
avtalen är kommunens uppgift. Vem som tar det juridiska ansvaret när avtalet 
inte efterlevs, t ex vid upphandlingar utanför gällande ramavtal är inte tydlig-
gjort i förbundsordningen och framgår heller inte av de avtal som tecknats.  
 
Inköp Gävleborg har i förbundsordningen inskrivet att kostnadstäckning från 
förbundsmedlemmarna ska ske om kostnaderna inte täcks på annat sätt. 
Direkt eller indirekt blir med andra ord kommunen ansvarig. Frågan är hur 
ansvaret fördelas mellan förbundsmedlemmarna om endast en eller några har 
förorsakat kostnader i form av skadestånd eller upphandlingsskadeavgifter. 
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Något enhetligt register för avtal finns inte, utan olika lösningar tillämpas i 
kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Med tanke på många pensionsavgång-
ar är det viktigt att information om avtals existens och förvaring är lätt åtkom-
lig även för ny personal. En enhetligare hantering med systemstöd är önsk-
värd. 
 
Uppföljning av avtal uppvisar en splittrad bild. Den stickprovsvisa uppföljning 
som görs i internkontrollplaner, ser ut att fokusera på efterlevnad av ramavtal 
som tecknats av Inköp Gävleborg.  
 
Den skillnad som noteras är att egna upphandlingar ger ett tydligare eget an-
svar för hela processen från kravspecifikation via upphandling till avtal. 
När det gäller ramavtalen blir detta ansvar tudelat. Enlig förbundsordningen 
för Inköp Gävleborg ansvarar de för upphandling och att teckna avtal, kom-
munen har ett ansvar som beställare.  För att ramavtal ska bli så bra som möj-
ligt och verkligen utnyttjas är det viktigt att nämnder/bolag deltar aktivt i 
upphandlingsprocessen och påverkar de krav som ställs på varan/tjänsten i 
anbudsförfrågan, påverkar utvärderingsmodell och avtalsupplägg.  
 
Granskningsrapporten föredrogs för revisorskollegiet 2012-12-11. 
Revisionsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2013-01-29. 

Revisorernas slutsatser och ställningstagande 
Revisorerna vill särskilt lyfta fram vikten av att kommunstyrelse, nämnder 
och bolag aktivt deltar i upphandlingsprocessen för ramavtalen som Inköp 
Gävleborg upphandlar. Detta för att ramavtalen ska bli så bra som möjligt och 
verkligen utnyttjas. 
 
Gränsdragningen i ekonomiskt ansvar gentemot Inköp Gävleborg måste klar-
läggas och säkras juridiskt. 
 
Ett enhetligt systemstöd för att dels göra avtal lättillgängliga och dels under-
lätta uppföljning är angeläget. 
 
Vid översynen av attestreglementet bör frågan om rätt att teckna avtal på oli-
ka nivåer i kommunen tydliggöras. 
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Revisorerna har skickat rapporten för kännedom till nämnder och bolagssty-
relser. Kommunstyrelsen och Gävle Stadshus AB har fått den för synpunkter. 
 
Revisorerna har fått ett positivt svar på rapporten från Kommunstyrelsen som 
kan åtgärda de övergripande punkterna som systemstöd, attestreglemente 
och att klargöra gränserna gentemot Inköp Gävleborg. De delar revisorernas 
uppfattning om de åtgärder som behövs och arbete kommer att göras under 
hösten med dessa frågor. 
 
 
För Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
 
 
Bilaga: 
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SAMMANFATTNING 
Kommunens revisorer granskar den interna kontrollen inom nämnder och de 
bolag där de utsetts som lekmannarevisorer. I slutet av 2011 genomför revi-
sorerna en förstudie av hur nämnder, kommunstyrelse och helägda bolag 
hanterar avtal, personalområdet undantaget.  
 
Med avtal avses här 

• Inköpsavtal för köp av varor och tjänster för egen verksamhet    
• Entreprenadavtal för investeringar 
• Entreprenadavtal för drift av verksamhet och anläggningar  
• Hyresavtal med externa parter utanför kommunkoncernen 
• Sponsringsavtal 

 
Avtalen kan ha sin grund i: 

o direktupphandling  
o upphandling av nämnd/KS och bolag enligt LOU/LUF 
o ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg enligt LOU/LUF 
o överenskommelser inom kommunkoncernen  
o beslut i Kommunfullmäktige 

 
Syftet med granskningen är att bedöma den interna kontrollen i hanteringen 
av inköpsavtal, entreprenadavtal, externa hyresavtal och sponsringsavtal. 
Denna förstudie omfattar inte någon bedömning av enskilda avtal. 
 
Nedan sammanfattas svaren och iakttagelser utifrån svaren. 
 

 Vem har rätt att teckna avtal? 
Firmatecknare utses årligen för kommunen som juridisk person hos Kom-
munstyrelsen. Bolagen är egna juridiska personer och har därmed egna fir-
matecknare, som också utses årligen. 
 
En nämnd är inte en juridisk person, men behöver ändå hantera frågan om 
vem som har beslutanderätt och attesträtt inom nämndens verksamhetsom-
råde med särlagstiftning och inom beslutad budgetram. Det görs i årliga 
beslut. 
 
Inköp Gävleborg har enligt förbundsordningen rätt att teckna avtal för 
kommunens räkning, däremot inte för bolagen. Däremot har Inköp Gävle-
borg inte till uppgift att ha intern kontroll över efterlevnad av avtalen.  
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Vem som tar det juridiska ansvaret när avtalet inte efterlevs, t ex vid upp-
handlingar utanför gällande ramavtal är inte tydliggjort i förbundsordningen. 
Inköp Gävleborg har i förbundsordningen inskrivet att kostnadstäckning 
från förbundsmedlemmarna ska ske om kostnaderna inte täcks på annat sätt. 
Direkt eller indirekt blir med andra ord kommunen ansvarig. Frågan är hur 
ansvaret fördelas mellan förbundsmedlemmarna om endast en eller några 
har förorsakat kostnader.  
 
Nuvarande attestreglementet tar sin utgångspunkt i tilldelade resurser i bud-
get. ”Beslutsattest äger rätten att disponera tilldelade resurser på ansvars-
konto, dvs köpa varor och tjänster, kreditera fakturor och nedskriva/avskriva 
fordringar.” 
 
Rätt att teckna avtal som omfattar ett större belopp under en längre tid fram-
går inte uttryckligen i nuvarande attestreglemente som knutet till attesträt-
ten. Nämndsvisa styrdokument kompletterar detta med specifika beslut.  
 
I samband med projektet ”En Ekonomi”, där ekonomisystemet byts ut, har 
en uppdatering av det tretton år gamla attestreglementet planerats. Den är 
ännu inte genomförd, men är angelägen eftersom attester idag huvudsakli-
gen sker elektroniskt och inte manuellt som det gamla attestreglementet för-
utsätter. I samband med denna översyn kan frågan om tecknande av avtal tas 
upp. Attestreglementet bygger också på att kostnader och intäkter attesteras 
i efterhand när faktura/underlag kommit. Kostnaden eller intäkten uppstår 
de facto när beställning/avrop från avtal görs, separat upphandling genom-
förs och när avtal i olika sammanhang tecknas. 
 

 Hur kvalitetssäkras avtal innan de ingås? Hur säkras t ex: 
o Att kommunen har kontroll över och insyn i verksamhet som är 

riktad direkt till medborgarna och som läggs ut på entreprenad? 
o Att sanktionsmöjligheter finns vid avtalsbrott? 
o Att kommunrevisionen ges möjlighet till insyn för granskning av 

måluppfyllelse och effekter för medborgarna? 
 
Att säkerställa uppföljningsmöjligheter och att avvikelser från överens-
kommelser i avtal innebär att någon form av sanktioner är affärsmässigt och 
god ekonomisk hushållning.  Uppföljningen gäller dels nämndens egen men 
även Kommunrevisionens möjligheter till insyn. Sanktioner kan innebära att 



  
 Sid 5 (15) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

man inleder med dialog, möjlighet till rättelse och prisavdrag innan krav 
ställs på vite, att inte förlänga/häva kontrakt och slutligen begära ska-
destånd.  Grunden för att kunna genomföra detta är klausuler inskrivna i 
avtal.  
 
Juristresurser för fastighetsfrågor och offentlig rätt finns inom kommunen. 
Affärsjuridisk kompetens köps från advokatbyråer. Att juristresurser nu 
skapas även inom bolagssektorn är positivt.  
 

 Finns avtal även för köp koncerninternt? 
Dessa avtalsförhållanden och de kapitalströmmar de genererar följs upp i en 
separat granskning under 2012. 
 

 Finns register över avtal?  
Ett avtalsregister är en förutsättning för tillgängligheten till avtal, för att de 
ska kunna bevakas så att avtalsvillkor uppfylls, uppsägning görs i rätt tid 
mm. Något enhetligt register finns inte utan olika lösningar tillämpas i 
nämnder och bolag.  
 

 Hur kommuniceras avtalens existens till berörda? 
 Hålls avtalen tillgängliga för de som berörs? 

En slutsats är att det är viktigt framåt med tanke på många pensionsavgång-
ar, att information om avtals existens och förvaring är lätt åtkomlig även för 
ny personal. En enhetligare hantering med systemstöd är önskvärd. 
 

 Finns betryggande förvaring av originalavtal? 
Om man behöver driva någon fråga rättsligt måste undertecknat originalav-
tal kunna tas fram. Ett säkerställande av brandsäker förvaring av originalav-
talen är viktigt. 
 

 Finns rutiner för avtalshantering? 
 Finns uppföljning av ingångna avtal? 
 Finns ansvarig utsedd för uppföljning av enskilda avtal? 

Enhetligt system för registrering av avtal saknas och ansvariga för att följa 
upp avtal inte alltid är utsedda. Uppföljning av avtal uppvisar en splittrad 
bild. Den stickprovsvisa uppföljning som görs, ser ut att fokusera på ramav-
tal som tecknats av Inköp Gävleborg. Risken är att kommunens ekonomiska 
och kvalitetsmässiga intressen inte bevakas i tillräcklig utsträckning.  
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 Hur hanteras uppföljning av ramavtal tecknade av Inköp Gävle-
borg?  

I enkäten ställdes en rad frågor en gång till för specialfallet ramavtal som 
tecknats av Inköp Gävleborg. Avsikten med frågorna var att få en uppfatt-
ning om hur nämnder och bolag uppfattar tillgängligheten och hur uppfölj-
ning av dessa avtal fungerar i praktiken. Avsikten var att se om det fanns 
skillnader mellan hanteringen av ”egna” avtal och ramavtalen. 
 
Den skillnad som noteras är att egna upphandlingar ger ett tydligare eget 
ansvar för hela processen från kravspecifikation via upphandling till avtal. 
När det gäller ramavtalen blir detta ansvar tudelat. Enlig förbundsordningen 
för Inköp Gävleborg ansvarar de för upphandling och att teckna avtal, 
kommunen har ett ansvar som beställare.  För att ramavtal ska bli så bra som 
möjligt och verkligen utnyttjas är det viktigt att nämnder/bolag deltar aktivt 
i upphandlingsprocessen och påverkar de krav som ställs på varan/tjänsten i 
anbudsförfrågan, påverkar utvärderingsmodell och avtalsupplägg. Gävle 
kommuns krav kan också skilja sig från andra, mindre kommuners krav. 
 
Det är också kommunens ansvar att ha intern kontroll över efterlevnaden av 
avtalen och detta görs i de flesta fall via intern kontroll-planen och stick-
prov, inte i någon strukturerad separat rutin. 
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1 Bakgrund 
Kommunens revisorer granskar den interna kontrollen inom nämnder och de 
bolag där de utsetts som lekmannarevisorer. I slutet av 2011 genomför revi-
sorerna en förstudie av hur nämnder, kommunstyrelse och helägda bolag 
hanterar avtal, personalområdet undantaget.  
 
Med avtal avses här 

• Inköpsavtal för köp av varor och tjänster för egen verksamhet    
• Entreprenadavtal för investeringar 
• Entreprenadavtal för drift av verksamhet och anläggningar  
• Hyresavtal med externa parter utanför kommunkoncernen 
• Sponsringsavtal 

 
Avtalen kan ha sin grund i: 

o direktupphandling  
o upphandling av nämnd/KS och bolag enligt LOU/LUF 
o ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg enligt LOU/LUF 
o överenskommelser inom kommunkoncernen  
o beslut i Kommunfullmäktige 

1.1 Projektets syfte och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma den interna kontrollen i hanteringen 
av inköpsavtal, entreprenadavtal, externa hyresavtal och sponsringsavtal. 
Denna förstudie omfattar inte någon bedömning av enskilda avtal. 
 
Revisionsfrågor 

 Finns styrdokument för vem som har rätt att teckna avtal? 
 Finns avtal även för köp koncerninternt? 
 Finns rutiner för avtalshantering? 
 Finns register över avtal? 
 Finns betryggande förvaring av originalavtal? 
 Hur kommuniceras avtalens existens till berörda? 
 Hålls avtalen tillgängliga för de som berörs? 
 Hur kvalitetssäkras avtal innan de ingås? Hur säkras t ex: 

o Att kommunen har kontroll över och insyn i verksamhet som är 
riktad direkt till medborgarna och som läggs ut på entreprenad? 

o Att sanktionsmöjligheter finns vid avtalsbrott? 
o Att kommunrevisionen ges möjlighet till insyn för granskning av 

måluppfyllelse och effekter för medborgarna? 
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 Finns uppföljning av ingångna avtal? 
 Finns ansvarig utsedd för uppföljning av enskilda avtal? 
 Hur hanteras uppföljning av ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg?  

 

1.2 Revisionskriterier 
Kommunallagen (KL) 
Gävle kommuns attestreglemente 
Nämnders och Kommunstyrelsens delegationsordningar  
Bolagens styrdokument 

 

1.3 Ansvarig styrelse och förvaltning 
Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och de helägda bolagen i GSAB-
koncernen.  

 

1.4 Metoder 
Arbetet bedrivs av Revisionskontoret. Granskning kommer att genomföras 
med hjälp av enkät och analys av dokumentation.  
 
Granskningen innebär en översiktlig kartläggning av hanteringen av avtal. 
En enkät skickas ut till samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och de helägda 
bolagen i Gävle Stadshus AB-koncernen.  
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2 Granskningsresultat 
I enkäten ställdes en rad frågor som för nämndernas del sedan har verifie-
rats. I korthet framkom följande svar på revisionsfrågorna: 
 
2.1  Finns styrdokument för vem som har rätt att teckna avtal? 
Samtliga enheter har styrdokument där man direkt eller indirekt kan se vilka 
som har rätt att teckna avtal. Dessa styrdokument fastställs årsvis i 
nämnd/styrelse. Styrdokumenten ser olika ut och kallas delegationsordning, 
beslutsordning, attestordning, bemyndiganden eller firmatecknare. 
 
Revisionens kommentarer: 
Formellt kan firmatecknare för kommunen som juridisk person endast fin-
nas centralt hos Kommunstyrelsen. En nämnd är inte en juridisk person, 
men behöver ändå hantera frågan om vem som har beslutanderätt och attest-
rätt inom nämndens verksamhetsområde med särlagstiftning och inom be-
slutad budgetram. 
 
Bolagen är egna juridiska personer och har därmed egna firmatecknare. 
 
Inköp Gävleborg har enligt förbundsordningen rätt att teckna avtal för 
kommunens räkning, däremot inte för bolagen. Kommunen har dock kvar 
sin beställarroll i upphandlingen som föregår avtalstecknandet. Det innebär 
att ställa krav på produkter och tjänster som upphandlas. Däremot har Inköp 
Gävleborg inte till uppgift att ha intern kontroll över efterlevnad av avtalen.  
Vem som tar det juridiska ansvaret när avtalet inte efterlevs, t ex vid upp-
handlingar utanför gällande ramavtal är inte tydliggjort i förbundsordningen. 
Inköp Gävleborg har i förbundsordningen inskrivet att kostnadstäckning 
från förbundsmedlemmarna ska ske om kostnaderna inte täcks på annat sätt. 
Direkt eller indirekt blir med andra ord kommunen ansvarig. Frågan är hur 
ansvaret fördelas mellan förbundsmedlemmarna om endast en eller några 
har förorsakat kostnader.  
 
Nuvarande attestreglementet tar sin utgångspunkt i tilldelade resurser i bud-
get. ”Beslutsattest äger rätten att disponera tilldelade resurser på ansvars-
konto, dvs köpa varor och tjänster, kreditera fakturor och nedskriva/avskriva 
fordringar.” 
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Rätt att teckna avtal som omfattar ett större belopp under en längre tid fram-
går inte uttryckligen i nuvarande attestreglemente som knutet till attesträt-
ten. Nämndsvisa styrdokument kompletterar detta med specifika beslut.  
 
I samband med projektet ”En Ekonomi”, där ekonomisystemet byts ut, har 
en uppdatering av det tretton år gamla attestreglementet planerats. Den är 
ännu inte genomförd, men är angelägen eftersom attester idag huvudsakli-
gen sker elektroniskt och inte manuellt som det gamla attestreglementet för-
utsätter. I samband med denna översyn kan frågan om tecknande av avtal tas 
upp. Attestreglementet bygger också på att kostnader och intäkter attesteras 
i efterhand när faktura/underlag kommit. Kostnaden eller intäkten uppstår 
de facto när beställning/avrop från avtal görs, separat upphandling genom-
förs och när avtal i olika sammanhang tecknas. 
 
 
2.2 Hur kvalitetssäkras avtal innan de ingås?  
      Hur säkras t ex: 

o Att kommunen har kontroll över och insyn i verksamhet som är 
riktad direkt till medborgarna och som läggs ut på entreprenad? 

o Att sanktionsmöjligheter finns vid avtalsbrott? 
o Att kommunrevisionen ges möjlighet till insyn för granskning av 

måluppfyllelse och effekter för medborgarna? 
 
Här kan man konstatera att kvalitetssäkring av avtal görs på nämndsnivå 
oftast av någon sakkunnig på området, dvs av kollegor internt. Kvalitetssäk-
ring av jurist uppger endast en att det görs, tretton (av 16) svarar att det görs 
ibland. Inom kommunen finns en jurist för fastighetsfrågor inom Samhälls-
byggnad Gävle och kommunjurist inom Kommunledningskontoret för lag-
stiftning som för offentlig sektor. Juristhjälp anlitas utifrån för större 
och/eller kommunövergripande avtal. Gävle Energi AB, Gästrike Vatten AB 
och Gästrike Renhållare rekryterar för närvarande gemensamt en affärsju-
rist. 
 
Sanktioner vid avtalsbrott uppger sex svarande, av 16 tillfrågade, att man 
använder sig av i avtal. I sju av svaren säger man att det används ibland. 
 
Entreprenadavtal i Kommunallagens mening, där verksamhet riktad mot 
medborgarna överlåts på annan utförare, har nämnderna men inte Kommun-
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styrelsen. Kontrollmöjligheter för nämnden har skrivits in i avtalen. Där-
emot har Kommunrevisionens rätt att granska verksamhet som överlåtits på 
annan utförare skrivits in i avtal endast hos Omvårdnadsnämnden. Ibland 
har Kommunstyrelsen tagit in detta i avtal de tecknat. 
 
Revisionens kommentarer: 
Att säkerställa uppföljningsmöjligheter och att avvikelser från överens-
kommelser i avtal innebär att någon form av sanktioner är affärsmässigt och 
god ekonomisk hushållning.  Uppföljningen gäller dels nämndens egen men 
även Kommunrevisionens möjligheter till insyn. Sanktioner kan innebära att 
man inleder med dialog, möjlighet till rättelse och prisavdrag innan krav 
ställs på vite, att inte förlänga/häva kontrakt och slutligen begära ska-
destånd.  Grunden för att kunna genomföra detta är klausuler inskrivna i 
avtal.  
 
Att juristresurser skapas även inom bolagssektorn är positivt.  
 
2.3 Finns betryggande förvaring av originalavtal? 
Förvaringen av originalavtal är inte enhetlig. Kommunstyrelsens avdelning-
ar hanterar frågan olika, vissa skickar in avtalen för förvaring, andra förva-
rar ofta sina avtal själva. Nämnderna har i huvudsak central förvaring men 
Konserthuset/Symfoniorkestern förvarar sina avtal själva. Gävle Stadshus 
AB, Gävle Hamn AB och AB Gavlegårdarna har central förvaring medan 
övriga bolag har enhets-/avdelningsvis eller både centralt och i verksamhe-
terna. Centraliserad förvaring görs brandsäkert, men ute på avdelning-
ar/enheter kan förvaring även ske på annat sätt. 
 
Revisionens kommentarer: 
Om man behöver driva någon fråga rättsligt måste undertecknat originalav-
tal kunna tas fram. Ett säkerställande av brandsäker förvaring av originalav-
talen är viktigt. 
  
2.4 Finns register över avtal? 
Något centralt avtalsregister finns inte vilket innebär att frågan löses på oli-
ka sätt: Platina (diariesystemet), centrala register per nämnd/bolag, ibland 
under gemensamt i nätet (O) och listor över avtal per verksamhet. 
Lösningen med gemensam lagring av avtal i nätet blir som en form av diari-
um med den fördelen att det är åtkomligt för alla användare, även de som 
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inte har tillgång till Platina. Detta tillämpas av Kultur- och Fritid samt dåva-
rande Bygg och Miljö, nu del av Samhällsbyggnad. 
Alla utom Gävle Hamn AB och Gavlefastigheter AB diarieför avtal. 
 
Frågan om ett avtalsregister fanns med i kravspecifikationen för upphand-
lingen ”En ekonomi” Inköpsprocessen. 
 
Revisionens kommentarer: 
Ett avtalsregister är en förutsättning för tillgängligheten till avtal, för att de 
ska kunna bevakas så att avtalsvillkor uppfylls, uppsägning görs i rätt tid 
mm.  
 
2.5 Finns avtal även för köp koncerninternt? 
Ja, här uppger alla svarande att avtal finns med olika parter. 
 
Revisionens kommentarer: 
Dessa avtalsförhållanden och de kapitalströmmar de genererar följs upp i en 
separat granskning under 2012. 
 
2.6 Finns rutiner för avtalshantering? 
Rutiner finns, uppger nio av de tillfrågade, men de är inte fastställda av 
nämnd/styrelse utan är en förvaltnings-/bolagsfråga. Kommunstyrelsen, Ut-
bildnings- och Arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, 
Byggnads- och Miljönämnden samt Socialnämnden uppger att de inte har 
någon specifik rutin för avtalshantering. Gävle Stadshus AB (som dock inte 
hanterar mer än ett avtal) och Gävle Hamn AB uppger att de inte har rutiner 
för avtalshantering. 
 
2.7 Hålls avtalen tillgängliga för de som berörs? 
Samtliga som besvarat enkäten hävdar att avtalen hålls tillgängliga för de 
som berörs. Hur besvaras på olika sätt, dels var originalavtalen fysiskt för-
varas, men även hur de görs tillgängliga elektroniskt. 
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2.8 Hur kommuniceras avtalens existens till berörda? 
Information om ingångna avtal görs till de berörda enligt enkätsvaren. 
 
Revisionens kommentarer: 
En slutsats är att det är viktigt framåt med tanke på många pensionsavgång-
ar, att information om avtals existens och förvaring är lätt åtkomlig även för 
ny personal. En enhetligare hantering med systemstöd är önskvärd. 
 
2.9 Finns dokumenterad rutin för uppföljning av ingångna avtal? 
Dokumenterad rutin för uppföljning av avtal finns för drygt hälften av enhe-
terna. Kommunstyrelsen, Barn- och Ungdomsnämnden, Kultur- och Fritids-
nämnden samt Gavlefastigheter AB svarar nej på denna fråga. 
 
2.10 Finns ansvarig utsedd för uppföljning av enskilda avtal? 
Ansvariga finns helt eller i viss utsträckning utsedda, men Barn- och Ung-
domsnämnden och Gavlefastigheter AB svarar nej också på denna fråga. 
 
2.11 Finns uppföljning av avtal i intern kontroll-plan? 
Här har elva av 15 enheter uppgett att man har någon form av uppföljning 
av avtal i intern kontroll-planen, men inriktningen verkar mest vara uppfölj-
ning av ramavtalstrohet. Det innebär att det är avtal tecknade av Inköp Gäv-
leborg som avses. Omvårdnadsnämnden kommenterar att det är svårigheter 
med uppföljning av avtal när olika förvaltningar alternativt kommuner är 
inblandade. 
 
Revisionens kommentarer. 
Enhetligt system för registrering av avtal saknas och ansvariga för att följa 
upp avtal är inte alltid är utsedda. Uppföljning av avtal uppvisar en splittrad 
bild. Den stickprovsvisa uppföljning som görs, ser ut att fokusera på ramav-
tal som tecknats av Inköp Gävleborg. Risken är att kommunens ekonomiska 
och kvalitetsmässiga intressen inte bevakas i tillräcklig utsträckning.  
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2.12 Hur hanteras uppföljning av ramavtal tecknade av Inköp Gäv-
leborg?  
 
Avtalen finns på Inköp Gävleborgs hemsida, men upplevs av vissa som 
svårsökta. Vid inköpsbehov är det svårt att matcha den vara eller tjänst man 
behöver med de avtal som finns. Avtal kan saknas därför att de inte upp-
handlas i tillräckligt god tid innan det gamla avtalet löper ut. En annan syn-
punkt är att avtalen inte alltid markeras med samtliga kommuners/bolags 
namn och då kommer de inte med när man söker i avtalsdatabasen på sin 
enhets gällande avtal. 
 
Informationen om nya avtal upplever man fungerar. 
 
Att tillgodose krav på sanktioner och andra avtalsvillkor menar man är In-
köp Gävleborgs sak i ramavtalsupphandlingar.  
 
Rutin för uppföljning finns, uppger tolv av sexton tillfrågade, men uppfölj-
ningen dokumenteras inte alltid. Kommunstyrelsen, Barn- och Ungdoms-
nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden och Gävle Hamn AB svarar att de 
inte har någon dokumenterad rutin för uppföljning av ramavtal. Uppföljning 
av ramavtal i intern kontroll-planen har tretton av sexton enheter haft under 
2011. AB Gavlegårdarna, Gävle Hamn AB och Kultur- och Fritidsnämnden 
har inte haft det under 2011. 
 
Revisionens kommentarer: 
I enkäten ställdes en rad frågor en gång till för specialfallet ramavtal som 
tecknats av Inköp Gävleborg. Avsikten med frågorna var att få en uppfatt-
ning om hur nämnder och bolag uppfattar tillgängligheten och hur uppfölj-
ning av dessa avtal fungerar i praktiken. Avsikten var att se om det fanns 
skillnader mellan hanteringen av ”egna” avtal och ramavtalen. 
 
Den skillnad som noteras är att egna upphandlingar ger ett tydligare eget 
ansvar för hela processen från kravspecifikation via upphandling till avtal. 
När det gäller ramavtalen blir detta ansvar tudelat. Enlig förbundsordningen 
för Inköp Gävleborg ansvarar de för upphandling och att teckna avtal, 
kommunen har ett ansvar som beställare.  För att ramavtal ska bli så bra som 
möjligt och verkligen utnyttjas är det viktigt att nämnder/bolag deltar aktivt 
i upphandlingsprocessen och påverkar de krav som ställs på varan/tjänsten i 
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anbudsförfrågan, påverkar utvärderingsmodell och avtalsupplägg. Gävle 
kommuns krav kan också skilja sig från andra, mindre kommuners krav. 
 
Det är också kommunens ansvar att ha intern kontroll över efterlevnaden av 
avtalen och detta görs i de flesta fall via intern kontroll-planen och stick-
prov, inte i någon strukturerad separat rutin. 
 
 
Gunilla Beckman Ljung 
Certifierad kommunal revisor 
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