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Svar på granskning av kommunens avtalshantering

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

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

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

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

Svar lämnas i ärendebeskrivningen avseende planerade åtgärder och när åtgärderna beräknas 
vara genomförda.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport av kommunens avtalshantering, 16 maj 2018
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Förslag till beslut
Presenterad revisionsrapporten kommer att ligga som ett av grundunderlagen i Ledning o 
utvecklings arbetet med inköpsbeteendet, avtalshanteringen och uppföljningen. 
Avtalstroheten är viktigt av juridiska- och ekonomiska skäl, men inte minst för att 
effektivisera beställningar som med e-handel eller säkerställa kvalitén i mottagna leveranser. 
För att styra organisationen mot rätt beteende krävs att löpande aktiviteter genomförs. 
Aktiviteterna handlar i stor utsträckning om rutiner, analyser och kommunikationsinsatser 
för att leda och uppmuntra organisationen att ersätta ett inköpsbeteende med ett för 
organisationen bättre beteende.

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

Föredragande
Kommundirektör Jonas Rosenkvist.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Revisionen
Upphandlingschef Mattias Johansson


