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Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av 
fakturor mot avtal hos Gävle kommuns nämnder 

Bakgrund och syfte 
Efter förstudien i enkätform av hanteringen av avtal har revisorerna beslutat 
att genomföra en fördjupad granskning. Denna avser att följa upp dokumenta-
tion, rutiner och ett stickprov av avtal. Fakturor från större leverantörer jäm-
förs med avtal för att se till att egen upphandling eller ramavtal finns och att 
rätt debitering gjorts jämfört med avtal. Uppföljning görs också av frågorna 
om verksamhet lagts ut på entreprenad, finns då inskrivet i avtal dels möjlig-
heter till egen uppföljning och kontroll, dels möjlighet för kommunens reviso-
rer att granska verksamheten. 
Omvårdnadsnämnden omfattas inte av denna granskning. Där har en separat 
fördjupning gjorts avseende kontroll av fakturor från externa uppdragsföre-
tag, se dnr 12REK6. 

Resultatet av granskningen  
Styrdokumenten hos nämnderna har olika utformning. De klargör inte vem 
som har rätt att teckna avtal, i de flesta fall är de kopplade till budget och ett 
föråldrat attestreglemente. Rätt att teckna avtal som omfattar ett större be-
lopp under en längre tid framgår inte uttryckligen i nuvarande attestregle-
mente som knutet till attesträtten. Nämndsvisa styrdokument kompletterar 
detta med specifika beslut.  
Rutiner och hantering är väldigt olika nämnderna emellan. Ett enhetligt sy-
stem saknas. Avtal tillgängliggörs för de som ska använda dem på olika sätt. 
En risk är att avtal finns, men är inte kända för de som ska göra inköpet, vilket 
kan innebära felaktigt pris och kvalitet. 
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Har man verksamhet utlagd på entreprenad så har man i regel skrivit in egen 
uppföljning och kontroll, men inte revisionens möjlighet till granskning. 
 
Sanktioner i avtal är ett annat område som kan utvecklas. 
 
Kommunen är skyldig att följa LOU och göra upphandlingar för inköp över 
287 tkr (avser 2011). En konsekvens om inköp görs utan upphandling kan 
vara att det blir en överprövning från andra leverantörer eller ifrån Konkur-
rensverket. 
 
Stickprovet visar att kommunstyrelsen och nämnderna i de flesta fall har ge-
nomfört upphandlingar eller genom avrop från ramavtal tecknade av Inköp 
Gävleborg. Socialnämnden kan dock öka sitt nyttjande av ramavtal.  
 
Rekommendationer 
Ett gemensamt enhetligt system för avtalshantering i kommunen ger bättre 
möjlighet för avtalsuppföljning. Rekommendationen är att på sikt utnyttja det 
nya ekonomisystemet för att styra inköp till ramavtalsleverantörer vilket ger 
ökad avtalstrohet och förbättrade villkor i förlängningen. 
 
Viktigt att tänka på att när verksamhet läggs ut på annan utförare är kon-
traktsvillkoren dvs. att formulera tydliga krav och villkor som lämnar så lite 
till utrymme för tolkning som möjligt då det finns begränsade möjligheter i 
efterhand att ändra dessa.  
Kammarkollegiets upphandlingsstöd skriver i sina råd till myndigheter för 
upphandling enligt LOU 2012-03-02 sid 76: 
”Ett av de viktigaste medlen som myndigheter har för att hantera inträffade 
avvikelser är de sanktionsmöjligheter som finns i kontraktet”. 
För mer detaljerade råd se deras hemsida: www.upphandlingsstod.se 
 
Då ekonomisystemet byts ut, har en uppdatering av det tretton år gamla at-
testreglementet planerats. Den har ännu inte genomförts, men är angelägen 
eftersom attester idag huvudsakligen sker elektroniskt och inte manuellt som 
det gamla attestreglementet förutsätter. I samband med denna översyn kan 
frågan om reglering av tecknande av avtal tas upp. 
 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2012-12-11. 
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Revisorernas slutsatser och ställningstagande 
Den interna kontrollen i avtalshanteringen kan stärkas genom att: 

• Förtydliga vem som har rätt att teckna avtal i kommunstyrelsens och 
nämndernas styrdokument. 

• I upphandlingar och avtal tydligare formulera krav och sanktioner om 
kraven inte uppfylls. 

• Ha en mer strukturerad uppföljning av avtal. Större egna avtal kan lyf-
tas in i internkontrollplanerna. Idag följs huvudsakligen efterlevnaden 
av ramavtal upp. 

 
Kraven på allmänhetens insyn i Kommunallagen 3 kap 19 a § efterlevs på ett 
bättre sätt om det i avtal skrivs in att kommunens revisorer har rätt att grans-
ka verksamheten.  
 
Revisorerna vill särskilt lyfta fram att kommunen är skyldig att följa LOU och 
göra upphandlingar för inköp över en gräns reglerad i euro, år 2011 motsva-
rande 287 tkr, för närvarande ca 285 tkr. En konsekvens om inköp görs utan 
upphandling kan bli en överprövning från andra leverantörer eller från Kon-
kurrensverket med risk för skadestånd. 
 
 
Nämndernas och Kommunstyrelsens svar 
 
Nämnderna har svarat utifrån den uppföljning som gjorts inom deras ansvars- 
område. Nämnderna (Utbildning och Arbetsmarknad, Social, Kultur- och Fritid 
samt Barn- och Ungdom) är i sina svar positiva till att genomföra de rekom-
mendationer som revisionen framfört. Det gäller de delar nämnderna själva 
kan påverka som delegationsordningar, att skiva in sanktioner och insynsmöj-
ligheter i egna avtal och uppföljning via internkontrollplaner. 
 
Revisorerna har fått ett positivt svar på rapporten från Kommunstyrelsen.  De 
delar revisorernas uppfattning om de åtgärder som behövs. Det planerade 
införandet av en inköpsmodul i Agresso kommer att underlätta ett strukture-
rat arbete med inköp och avtal. Man kommer att arbeta med en övergripande 
styrmodell, s k kategoristyrning av avtal. Ett reviderat attestreglemente (pla-
nerat hösten 2013) och delegationsordningar som tydligt anger vem som har 
rätten att genomföra en direktupphandling och att teckna avtal på kommu-
nens vägnar minskar riskexponeringen.  Även frågan att öka möjligheterna till 
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allmänhetens insyn och revisorernas möjligheter att granska verksamhet i 
extern regi kommer man att arbeta vidare med i samarbete med Inköp Gävle-
borg. 
 
 
För Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: Granskningsrapport ” Uppföljning av avtalshantering 
samt kontroll av fakturor mot avtal hos Gävle kommuns nämnder” 



 

 

 

 

 

 

 

 

G R ANS K NI NG S R AP P O R T  
 
2012-12-10 Revisorskollegiet 

Sid 1 (18)  

Dnr 12REK26  

Handläggare: Eva Sundin  

  

  
 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 91 30, Mobil 070-414 06 36 
Eva.Sundin@gavle.se  

 

Uppföljning av avtalshantering 

samt kontroll av fakturor mot avtal  

hos Gävle kommuns nämnder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Eva.Sundin@gavle.se�


 
  
 Sid 2 (18) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

 
SAMMANFATTNING .................................................................................................................... 3 
Revisionsfrågor avseende enkäten ....................................................................................... 3 
Revisionsfrågor avseende stickprovet faktura -avtal .................................................... 4 
1 Inledning/Bakgrund ................................................................................................................ 7 
1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning .......................................................................... 7 

1.1.1Syfte ..................................................................................................................................... 7 
1.1.2Revisionsfrågor .............................................................................................................. 7 

1.1.3 Avgränsning ......................................................................................................................... 8 
1.2 Ansvarig nämnd/styrelse .................................................................................................. 8 
1.3 Revisionskriterier ................................................................................................................. 9 
1.4 Metod ......................................................................................................................................... 9 
2 Granskningsresultat av enkät och uppföljande intervjuer med Gävle 
kommuns nämnder. .................................................................................................................... 9 
2.1Finns styrdokument för vem som har rätt att teckna avtal? ............................. 10 
2.2 Hur kvalitetssäkras avtal innan de ingås? ............................................................... 11 
2.3 Finns betryggande förvaring av originalavtal? ...................................................... 11 
2. 4 Finns register över avtal? .............................................................................................. 12 
2.5 Finns avtal även för köp koncerninternt? ................................................................ 12 
2.6 Finns rutiner för avtalshantering? .............................................................................. 12 
2.7 Hålls avtalen tillgängliga för de som berörs? ......................................................... 12 
2.8 Hur kommuniceras avtalens existens till berörda? ............................................. 13 
2.9 Finns dokumenterad rutin för uppföljning av avtalsefterlevnad? ................ 13 
2.10 Finns någon utsedd med ansvar för uppföljning av avtalsefterlevnad? ... 13 
2.11Finns uppföljning av avtal i intern kontrollplan? ................................................ 13 
2.12 Hur hanteras uppföljning av ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg? ..... 13 
3 Resultat av stickprovsgranskningen gällande fakturor kopplat till avtal. ..... 14 
3.1 Kommunstyrelsen: ............................................................................................................ 14 
3.2 Bygg- och miljönämnd: .................................................................................................... 15 
3.3 Tekniska nämnden ............................................................................................................ 16 
3.4 Barn- och ungdomsnämnden ........................................................................................ 16 
3.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ................................................................ 17 
3.6 Kultur- och fritidsnämnden ........................................................................................... 17 
3.7 Socialnämnden .................................................................................................................... 18 
 



 
  
 Sid 3 (18) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
En allt större del av kommunens verksamhet utförs av externa leverantörer 
vilket ställer annorlunda krav på styrning, uppföljning och tecknande av 
avtal. 
 
Förra året gjordes en förstudie/översiktlig kartläggning av hanteringen av 
avtal. En enkät skickades ut till Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och de 
helägda bolagen i Gävle Stadshus AB-koncernen. 
 
Syftet med detta var att bedöma den interna kontrollen i hanteringen av av-
tal. Denna granskning omfattade inte någon bedömning av enskilda avtal. 
Svaren på denna beskrev hur styrelse/nämnd/bolag som helhet hanterar av-
tal. En enkät sändes därför till respektive enhet centralt. 
 
Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår att revisorerna skall pröva om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas 
ansvar inom detta område framgår av kommunallagen 6 kap 7§ i vilket det 
stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten be-
drivs på ett effektivt sätt och det finns säkra rutiner som förhindrar förlust 
för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. 
 
Som ett fortsatt steg efter den översiktliga enkätgranskningen av avtal har 
revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av dokumenta-
tion, rutiner och avtalsinnehåll hur fakturor från leverantörer och andra kon-
trolleras för att se till att rätt debitering sker jämfört med avtal och att inte 
omedvetna eller medvetna fel i hanteringen i avtal förekommer. 
 

Revisionsfrågor avseende enkäten  
Denna granskning följer upp vissa frågor i enkäten som avser nämnderna och 
hur avtalen är formulerade. 
 
Finns i avtal gällande huvudverksamhet via entreprenad reglerat kom-
munens möjlighet till uppföljning och kontroll? 
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Entreprenadavtal i Kommunallagens mening, där verksamhet riktad mot 
medborgarna överlåts på annan utförare, har nämnderna men inte Kommun-
styrelsen. Kontrollmöjligheter för nämnderna har skrivits in i avtalen. 
Kontrollmöjligheter inskrivna i entreprenadavtal i ramavtal tecknade av In-
köp Gävleborg här svarar drygt hälften av nämnderna att det finns inskrivet. 
 
Finns i avtal gällande huvudverksamhet via entreprenad reglerat revi-
sionens möjlighet till granskning? 
 
Kommunrevisionens rätt att granska verksamhet som överlåtits på annan 
utförare har inte skrivits in i avtal hos någon av nämnderna.  
Kommunrevisionens rätt till granskning inskrivet i entreprenadavtal tecknat 
av Inköp Gävleborg här svarar tre ja, tre nej och en ibland. 
 
Finns i stickprovets avtal sanktioner avtalade vid eventuellt avtalsbrott? 
I många fall finns viten eller klausuler med hävning och vad som gäller vid 
förseningar. Om inte Inköp Gävleborg eller kommunen själva har formule-
rat avtal så saknas ibland dessa sanktioner. 
 

Revisionsfrågor avseende stickprovet faktura -avtal 
Denna granskning följer upp avtalen via fakturering från leverantörer 
Stickprovet blir ett test av att de avtal nämnderna har går att få fram. 
 
Urval har gjorts bland de 20 största leverantörerna per nämnd. Totalt tre 
leverantörer per nämnd och två fakturor per leverantör. Sju nämnder har 
granskats vilket innebär 21 leverantörer och 42 fakturor. 
 
 
Finns avtal för de leverantörer som finns med i stickprovet? 
 
För den övervägande delen av fakturorna fanns avtal i någon form. 
 
I några fall fanns inga avtal tecknade. Detta beror på att det gjorts en direkt-
upphandling och beloppen varit lägre än 287 tkr.  I ett fall av dessa teckna-
des ett avtal av Inköp Gävleborg direkt efter inköpet. 
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En annan orsak har varit en friskola, i detta fall Thoréengruppen, vilket är 
ett undantag där staten beviljar tillstånd och kommunen enligt lag är skyldig 
att betala. Något avtal med friskolorna finns inte. 
 
Är det förvaltningens egna avtal eller ramavtal tecknade av Inköp Gäv-
leborg? 
 
Båda varianterna finns, även avtal skrivna av leverantören förekommer. 
Debitering ifrån X-trafik grundar sig på ett konsortialavtal mellan landsting-
et och samliga kommuner. 
 
Överensstämmer debitering i stickprovet med avtalet mellan leverantö-
rer och kommunen 
Det är i huvudsak korrekt. Man kan inte alltid av avtalet läsa ut om debite-
ringen är riktig eller inte. Det kan vara en betalplan, a conto debitering mm. 
Uppgifterna kan framgå i anbudsförfrågan eller i bilagor. Vi har i denna 
granskning inte gått vidare med underliggande material. 
 
 
Slutsats och rekommendationer 
 
Slutsats 
 
Styrdokumenten hos nämnderna har olika utformning. De klargör inte vem 
som har rätt att teckna avtal, i de flesta fall är de kopplade till budget och ett 
föråldrat attestreglemente. Rutiner och hantering är väldigt olika nämnderna 
emellan. Ett enhetligt system saknas. 
 
Har man verksamhet utlagd på entreprenad så har man i regel skrivit in egen 
uppföljning och kontroll men inte revisionens möjlighet till granskning. 
 
Sanktioner i avtal är ett annat område som kan utvecklas. 
 
Kommunen är skyldig att följa LOU och göra upphandlingar för inköp över 
287 tkr. En konsekvens om inköp görs utan upphandling kan vara att det blir 
en överprövning från andra leverantörer eller ifrån Konkurrensverket. 
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En annan risk kan vara att avtal finns men är inte kända för de som ska göra 
inköpet vilket kan innebära felaktigt pris och kvalitet. 
 
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.  
 
Rekommendationer 
 
Ett gemensamt enhetligt system för avtalshantering i kommunen ger bättre 
möjlighet för avtalsuppföljning. 
 
Viktigt att tänka på att när verksamhet läggs ut på annan utförare är kon-
traktsvillkoren dvs. att formulera tydliga krav och villkor som lämnar så lite 
till utrymme för tolkning som möjligt då det finns begränsade möjligheter i 
efterhand att ändra dessa.  
Kammarkollegiets upphandlingsstöd skriver i sina råd till myndigheter för 
upphandling enligt LOU 2012-03-02 sid 76: 
”Ett av de viktigaste medlen som myndigheter har för att hantera inträffade 
avvikelser är de sanktionsmöjligheter som finns i kontraktet”. 
 
Se  www.upphandlingsstod.se 
 
Rekommendationen är att på sikt utnyttja det nya ekonomisystemet för att 
styra inköp till ramavtalsleverantörer vilket ger ökad avtalstrohet och för-
bättrade villkor i förlängningen. 
 
Då ekonomisystemet byts ut, har en uppdatering av det tretton år gamla at-
testreglementet planerats. Den har ännu inte genomförts, men är angelägen 
eftersom attester idag huvudsakligen sker elektroniskt och inte manuellt som 
det gamla attestreglementet förutsätter. I samband med denna översyn kan 
frågan om reglering av tecknande av avtal tas upp. 
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1 Inledning/Bakgrund 
 
 
Som ett fortsatt steg i den översiktliga enkätgranskningen av avtal har revi-
sorerna beslutat att genomföra en granskning av hur fakturor från leverantö-
rer och andra kontrolleras för att se till att rätt debitering sker jämfört med 
avtal och att inte omedvetna eller medvetna fel i hanteringen av avtal före-
kommer. 
 
Kommunen är skyldig att följa LOU och göra upphandlingar för inköp över 
287 tkr. 
 
Det kan gälla upphandlingar på nämndsnivå, kommunnivå eller gemen-
samma upphandlingar med andra bolag eller kommuner (ramavtal). Konse-
kvensen kan bli att inköp görs utan upphandlingar, vilket kan innebära en 
risk för det kan bli överprövning från andra leverantörer eller ifrån Konkur-
rensverket. En annan risk är att avtal finns, men inte är kända för de som ska 
göra inköpet vilket kan innebära ett felaktigt pris eller kvalitet. 
 
Tillgängligheten till avtal varierar vilket framkom i enkäten. Ramavtalen 
finns sökbara i ett webbregister hos Inköp Gävleborg. Olika hantering av 
avtalen hos förvaltningarna framkom också i enkäten. 
 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
 
1.1.1Syfte 
 
Syftet

 

 med granskningen är att verifiera att avtal finns för och stämmer emot 
de stickprovsvisa uttagna fakturorna. Vid intervjuer få mer information om 
hur avtal i praktiken hanteras samt speciellt de frågor som rör kommunla-
gens krav gällande entreprenörer samt ytterligare belysa om avtalen innehål-
ler sanktioner vid avtalsbrott. 

1.1.2Revisionsfrågor 
Avstämning av enkätsvar 
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Finns i avtal gällande huvudverksamhet via entreprenad reglerat kommu-
nens möjlighet till uppföljning och kontroll? 
 
Finns i avtal gällande huvudverksamhet via entreprenad reglerat revisionens 
möjlighet till granskning? 
 
Finns i stickprovets avtal sanktioner avtalade vid eventuellt avtalsbrott? 
 
Fakturor - avtal 
Finns avtal för de leverantörer som finns med i stickprovet? 
 
Är det förvaltningens egna avtal eller ramavtal tecknade av Inköp Gävle-
borg? 
 
Överensstämmer debitering i stickprovet med avtalet mellan leverantörer 
och kommunen? 

1.1.3 Avgränsning 
 
Granskningen skall omfatta Kommunstyrelsen som även administrerar Val-
nämnd och Överförmyndarnämnd och de övriga kommunala nämnderna 
förutom Omvårdnadsnämnden som kommer att granskas i en större separat 
granskning och undantas därför här. 
Den sistnämnda rapporten handlar om kontroll av fakturor ifrån externa 
uppdragsföretag. 
 
Ett stickprov av fakturor från tre leverantörer/nämnd hösten 2011 till våren 
2012 granskas. 

1.2 Ansvarig nämnd/styrelse 
 
Kommunens nämnder/styrelse: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämn-
den, Tekniska nämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Socialnämnd. 
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1.3 Revisionskriterier 
 
Det av Kommunfullmäktige fastslagna attestreglementet. Nämndens egna 
styrdokument där man ser vem som har rätt att teckna avtal, kan vara dele-
gationsordning, attestförteckning bemyndiganden eller firmatecknare. 
Nämnden egna system och rutiner. Enligt Kommunallagen 3 kap 19 § ska 
kommunen i avtal säkerställa kontroll över och insyn i verksamhet som 
läggs ut på entreprenad och som är riktad direkt till medborgarna. Enligt 
Kommunallagen 3 kap 19 a § har allmänheten rätt till insyn i verksamhet 
som är utlagd 

1.4 Metod 

på entreprenad. Revisionen kan därmed också få insyn för 
granskning av måluppfyllelse och effekter för medborgarna. Lagen om of-
fentlig upphandling LOU. Därtill kommer de paragrafer i Kommunallagen 
som avser intern kontroll. Se inledning. 

 
Arbetet bedrivs av Revisionskontoret. 
 
Analys av redan framtagen enkät genom intervjuer. Analys av befintliga 
styrdokument enligt enkätsvar och intervjuer. Stickprovsmässig analys av 
fakturor som stäms av mot avtal för att verifiera att rutinerna fungerar.  
  
Tre leverantörer bland de 20 största per nämnd under 2011 har valts ut. Ut-
valda leverantörer under 2011 har fakturerat för mer än 287 tkr. Enligt LOU 
går gränsen för direktupphandling vid 287 tkr. Materialet framtaget i pro-
grammet QlikView där de 20 största leverantörerna per förvaltning har pre-
senterats. Inköp Gävleborg har i samarbete med kommunen skapat detta 
system för uppföljning av inköp mot ramavtal. 
 

2 Granskningsresultat av enkät och uppföljande inter-
vjuer med Gävle kommuns nämnder. 
 
I enkäten ställdes en rad frågor som för nämndernas del sedan har verifie-
rats. I korthet framkom följande svar på enkätfrågorna: 
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2.1Finns 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. Två av 
nämnderna Kultur- och fritidsnämnden och Utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden har speciella styrdokument där behörigheten att teckna över-
enskommelser och avtal för nämndens räkning framgår. 
 
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 den 
av Kommunfullmäktige beslutade budgetramen. 
 
Nuvarande attestreglementet tar sin utgångspunkt i tilldelade resurser i bud-
get. ”Beslutsattest äger rätten att disponera tilldelade resurser på ansvars-
konto, d.v.s. köpa varor och tjänster, kreditera fakturor och nedskri-
va/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 genomförts, men är angelägen eftersom attester idag huvudsakligen 
sker elektroniskt och inte manuellt som det gamla attestreglementet förutsät-
ter. I samband med denna översyn kan frågan om reglering av tecknade av 
avtal tas upp. 
 
En särfråga i firmateckningshänseende är de ramavtal som Inköp Gävleborg 
tecknar för kommunens räkning, där även andra kommuner omfattas av 
samma avtal. 
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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. Kvalitets-
säkring av jurist uppger fem (av sju) att det görs ibland. Inom kommunen 
finns en jurist för fastighetsfrågor inom Samhällsbyggnad Gävle och kom-
munjurist inom Kommunledningskontoret för lagstiftning som rör offentlig 
sektor. Juristhjälp anlitas utifrån för större och/eller kommunövergripande 
avtal. Sanktioner vid avtalsbrott uppger två svarande av sju tillfrågade att 
man använder sig av i avtal. I fyra 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-
styrelsen. Kontrollmöjligheter för nämnden har skrivits in i avtalen. Där-
emot har Kommunrevisionens rätt att granska verksamhet som överlåtits på 
annan utförare inte skrivits in i avtal. 

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 förvarar 
ofta sina avtal själva. Nämnderna har i huvudsak central förvaring men 
Konserthuset/Symfoniorkestern förvarar sina avtal själva. Centraliserad för-
varing görs brandsäkert, men ute på avdelningar/enheter kan förvaring även 
ske på annat sätt. 
 
Om man behöver driva någon fråga rättsligt måste undertecknat originalav-
tal kunna tas fram. Ju mer omfattande och långvariga avtal som tecknas des-
to viktigare är betryggande förvaring av originalavtalen. 
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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 
inte har tillgång till Platina. Detta tillämpas av Kultur- och Fritid samt dåva-
rande Bygg och Miljö, nu del av Samhällsbyggnad. 
Frågan om ett avtalsregister fanns med i kravspecifikationen för upphand-
lingen ”En ekonomi” Inköpsprocessen. 
 
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. Dessa avtalsförhållanden och de 
kapitalströmmar de genererar följs upp i en separat granskning under 2012. 
 

2.6 Finns rutiner för avtalshantering? 
Rutiner finns, uppger två av de tillfrågade, men de är inte fastställda av 
nämnd/styrelse utan är en förvaltningsfråga. Kommunstyrelsen, Utbildning - 
och Arbete, Kultur- och Fritid, Socialnämnden och Bygg- och Miljönämn-
den uppger att de inte har någon specifik rutin 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 avtalsefterlev-
nad? 
Dokumenterad uppföljning av avtal finns för drygt hälften av enheterna. 
Kommunstyrelsen, Barn- och Ungdomsnämnden, Kultur- och Fritidsnämn-
den svarar nej på denna fråga. 
 

2.10 Finns någon utsedd med ansvar för uppföljning av avtalsefter-
levnad? 
Ansvariga finns helt eller i viss utsträckning utsedda, men Barn- och Ung-
domsnämnden svarar nej också på denna fråga. 
 

2.11Finns uppföljning av avtal i intern kontrollplan? 
Här har fem av sju enheter uppgett att man har någon form av uppföljning 
av avtal i intern kontrollplanen, men inriktningen verkar mest vara uppfölj-
ning av ramavtalstrohet.  
 

2.12 Hur hanteras uppföljning av ramavtal tecknade av Inköp Gäv-
leborg?  
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. 
 
Avtalen finns på Inköp Gävleborgs hemsida, men upplevs av vissa som 
svårsökta. Vid inköpsbehov är det svårt att matcha den vara eller tjänst man 
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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. För att ramavtal ska bli så 
bra som möjligt och verkligen utnyttjas är det viktigt att nämnderna deltar 
aktivt i upphandlingsprocessen och påverkar anbudsförfrågan, utvärde-
ringsmodell och avtalsupplägg. Inköp Gävleborg kan hantera formalia kring 
upphandlingar, men är inte sakkunniga i alla specialområden som upphand-
las. Gävle kommuns krav kan också skilja sig från andra, mindre kommu-
ners krav. 
 
Uppföljning, ibland odokumenterad uppger de flesta finns. Kommunstyrel-
sen, Barn- och Ungdomsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden svarar att 
de inte har någon uppföljning av ramavtal. Uppföljning i intern kontrollpla-
nen har de flesta haft under 2011. Kultur- och Fritidsnämnden har inte haft 
det under 2011. 
 

3 Resultat av stickprovsgranskningen gällande fakturor 
kopplat till avtal. 
 
3.1 Kommunstyrelsen: Här valdes tre leverantörer dessa är NCC An-
läggning, Koneo Gävle dokument AB samt Aditro. 
 
Fakturorna ifrån NCC avser upphandling av entreprenadarbete för Gävle 
Strand etapp 2 samt för skyddsrör under E4:an avseende Västra Kungsbäck. 
Projekt inom exploateringsområdet. 
 
Ett tilldelningsbeslut avseende Finplaneringsarbeten inom Gävle Strand AB 
samt KS -beslut för igångsättningstillstånd finns. Avtalet får tecknas först 
efter igångsättningstillståndet i KS. Beställningsskrivelse (avtal) finns. 
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Underlaget för Västra Kungsbäck etapp 1 medföljd anbudsprövning inne-
håller begärda kompletteringar ifrån anbudsgivarna via Inköp Gävleborg. 
Avtal finns. 
Svårt att utläsa belopp då endast totalsumman finns angiven i tilldelningsbe-
slutet och fakturan avser delbetalning. Beställningsskrivelse (avtal finns). 
 
Fakturorna ifrån Koneo: Fakturorna avser installation av datorer. Ramavtal 
mellan Kammarkollegiet och Koneo AB. Ramavtalet finns registrerat hos 
Inköp Gävleborg. Avtalet avser drifttjänster, kommunen gör avrop. Debite-
ring svår att utläsa då dagspris anges på prislistan? 
 
Fakturorna från Aditro: Är tillägg till befintligt ramavtal. Det ena gäller att 
hantera åldersintervaller för beräkning av arbetsgivaravgifter Det andra att 
implementera ett nytt arbetssätt för att hantera timanställda i PA-systemet.  
Debitering går att utläsa ur tilläggsavtalet för de två respektive fakturorna. 
 

3.2 Bygg- och miljönämnd: 
 
Här valdes tre leverantörer ut enligt ovan vald princip dessa är Lantmäteri-
verket, Tyréns AB samt Trimtec.  
 
Fakturan från Lantmäteriverket handlar om avtal om stöd till förrättnings-
handläggning grundavgift den andra avser GNSS- seminarium. Avtal finns 
för handläggningsstöd KLM. Det andra är en utbildning/seminarium. Debi-
teringen ifrån lantmäteriet kan utläsas i avtalet grundarvodet på 30000 kr 
samt tillägg i förhållande till omsättningen i förrättningsverksamheten. Ut-
bildningskostnad framgår inte av avtalet. 
 
Tyréns AB avser grönstrukturinventering tilldelningsbeslut finns från Inköp 
Gävleborg. Beställningsskrivelse(avtal) finns. 
Det gäller båda fakturorna från Tyréns. Arvode enligt upparbetad kostnad. 
Totalkostnad enligt anbud. 
 
Trimtecfakturorna Ett leasingavtal finns men överensstämmer inte med de 
två fakturorna. Det ena är ett stort inköp (investering) här finns offert di-
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rektupphandling det andra ett mindre belopp direktupphandling båda under-
gränsvärdet för LOU.  

3.3 Tekniska nämnden 
 
De tre leverantörer som valdes är X-trafik, Pierre entreprenad samt PEAB 
Sverige AB. 
 
Fakturorna från X-trafik avser acontokostnader linjetrafik september 2011. 
Ett konsortialavtal finns mellan Landstinget och alla kommuner i Gävle-
borgs län. Principerna för debiteringen finns beskrivna i konsortialavtalet. 
 
Pierre, fakturorna avser ny gång och båtbrygga samt ny kaj Stenebergskana-
len.  
Tilldelningsbesked, delegationsbeslut och igångsättningstillstånd finns. An-
budssumman framgår av igångsättningstillståndet. Delfakturering sker. Be-
ställningsskrivelse (avtal)finns. 
 
PEAB fakturorna avser Oscarsbron X334. Tilldelningsbeslut och kontrakt 
finns. Anbudssumman framgår av tilldelningsbeslut och kontrakt(avtal). 
Debitering enligt betalplan. 
 

3.4 Barn- och ungdomsnämnden 
 
De tre leverantörerna som valts ut är Sodexo, Sambus samt Läromedia bok-
handel i Örebro. 
 
Sodexo, fakturorna avser tjänsteköp sommaren 2011. Entreprenad av kost- 
och städtjänster avtal finns emellan Sodexo AB och Gävle kommun. 
 
Debiterat belopp framgår inte av Sodexoavtalet, tilläggsavtal för sommaren. 
 
Sambus, fakturorna avser skoltrafik enligt avtal. Avtal finns mellan X-trafik 
AB (upphandlande part) och Sambus AB. Totalbeloppet framgår av avtalet. 
 
Läromedia Bokhandel Örebro, fakturorna avser inköpta läromedel.  
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Ramavtal tecknat av inköp Gävleborg finns. Priser med rabatt mm skall fin-
nas i bilaga finns inte med här. Svårt att kolla. Utgångspunkt för prissättning 
ska vara senaste förlagsnettopris.  
 

3.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 
 
De tre leverantörer som valts ut är Thorengruppen AB, Yrkesakademin AB 
samt X-trafik. 
 
Thorengruppen AB fakturan avser skolpeng/elevbidrag. Fakturering sker 12 
ggr/ år i efterskott. Inga avtal finns för friskolor utan debitering sker allt 
enligt skollagen. Utbetalning enligt aktuell elevlista efter av nämnden fast-
ställd skolpeng för året. 
 
Yrkesakademin AB: Avtal finns tecknat av Inköp Gävleborg för Utbildning 
- Chark och delikatess. Restaurantutbildning. Grund för debitering framgår 
av avtalet. 
 
X-trafik: Inget avtal medsänt och tecknas enligt förvaltningen av tekniska 
kontoret. 

3.6 Kultur- och fritidsnämnden 
 
De tre leverantörer som valts ut är VS-trafik AB, BTJ Sverige AB, samt 
Nordic Sport AB. 
 
VS-trafik AB, avser kulturbussen. Nytt ramavtal 2011-12-01 busstransporter 
fanns även avtal sedan tidigare. De gamla avtalen är inte längre tillgängliga 
på Inköp Gävleborgs hemsida. Priser finns i avtalet justerade priser nytt av-
tal? 
 
BTJ Sverige AB avser inköp av media. Ramavtal biblioteksmedier (medier 
med biblioteksutrustning) tecknat av Inköp Gävleborg finns. Priserna fram-
går inte av avtalet bilagor saknas . 
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Nordic Sport, inköp av friidrottsutrustning. Inget avtal fanns när inköpet 
gjordes.  
Ramavtal tecknades därefter av Inköp Gävleborg. Bilaga med prisuppgift 
saknas. 

3.7 Socialnämnden 
 
De tre leverantörer som valdes ut är Storsjögårdens HVB AB, Hemma hos 
(AK Frid AB) samt Solberga by  
Fakturorna avser hem för vård eller boende. 
 
Storsjögården och Solberga by saknar ramavtal däremot finns egna tecknade 
avtal mellan leverantören och kommunen. Priset framgår av avtalet för båda 
leverantörerna.   
 
Hemma hos(AK Frid AB) här finns ramavtal. Debitering enligt avtal. 
Dialog har förts med Socialtjänstens ledning om hanteringen av avtal 
 
Eva Sundin 
Kommunal revisor 
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