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Yttrande om revisionens granskning av kommunens 
avtalshantering

Inledning
Ernest & Young har på uppdrag av kommunens revision granskat kommunens avtalshantering 
och deras sammanfattande bedömning är att det finns behov av att implementera rutiner kring 
avtalens utformning och uppföljning.

Revisionen rekommenderar bland andra kulturnämnden att tydliggöra vilka avtal som ska 
återrapporteras till nämnd, i enlighet med den nya kommunallagen (kap 7 §§ 5–8, Delegering av 
ärende samt Anmälan av beslut).

Kapitel 7 – Delegering av ärenden 
5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet. 

7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att 
lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna 
har tillstyrkt beslutet.

Kapitel 7 – Anmälan av beslut
8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 
beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
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Yttrande
1. På revisionens rekommendation att tydliggöra vilka avtal som ska återrapporteras till 

nämnd lämnas följande yttrande:

Kulturnämnden har en antagen delegationsordning (reviderad senast 15 november 2017, § 6 KN) 
där det framgår vilka avtal som får ingås på uppdrag av nämnden samt hur de ska återrapporteras 
till nämnd.

Följande delegat rör avtal:

 Delegat 1.2 Underteckna avtal och andra handlingar efter beslut i KN att ingå sådant
 Delegat 1.4 Ingå avtal inom KNs verksamhetsområde med annan kommun, myndighet 

eller stat.

På sidan 6 i delegationsordningen framgår det att anmälan av delegeringsbeslut ska redovisas vid 
närmast påföljande sammanträde. Vidare framgår det att vid anmälan av delegationsbeslut ska 
varje delegationsbeslut kunna identifieras genom nämndens protokoll, detta med hänsyn till bland 
annat möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.

Kulturnämnden har dessutom antagit en dokumenthanteringsplan (på uppdrag av 
kommunstyrelsen – reviderad senast den 17 maj 2017 § 37 KN) som beskriver hur avtal ska 
hanteras samt i vilka system de ska registreras.

I kommunstyrelsens yttrande till revisionen (KS § 130/2018-08-22) framgår det att Ledning och 
Utveckling har grundläggande rutiner för upprättande av avtal men att de är i behov av 
förtydligande. Rutinerna ska utvecklas och förtydligas för att få en tydligare koppling mot 
dokumentanteringsplanen – vilket även kommer att gynna förvaltningens hantering och 
uppföljning av avtal.

Förvaltningen kommer att göra en sökning i verksamhetssystemet Evolution efter avtal som inte 
tidigare anmälts som delegeringsbeslut. Dessa kommer att redovisas på nämndens sammanträde i 
oktober 2018.

2. På revisionens rekommendation att kulturnämnden upprättar en dokumenthanteringsplan 
lämnas följande yttrande:

Kulturnämnden antog sin dokumenthanteringsplan i maj 2017, på uppdrag av kommunstyrelsen:

 Beslut från kommunstyrelsen 23 september 2015 § 162 Dokumenthanteringsplan för 
Kommunstyrelsen Ystads kommun.

 Beslut från kulturnämnden 17 maj 2017, § 37 Dokumenthanteringsplan för 
Kulturnämnden Ystads kommun.

Christer Olofsson
Förvaltningschef


