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Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  avge yttrande enligt förvaltningens förslag till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning av hur kommunen hanterar sina avtal. 
Tre kontor omfattas av granskningen, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, kontoret 
för hälsa och omsorg samt kontoret för samhällsutveckling. Granskningen visar att 
kommunens avtalsregister inte är komplett, inte är aktuellt och det inte är enkelt att hitta den 
information man söker i registret. Nämnden har ombetts att yttra sig över kommunrevisionens 
rapport. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har granskat hur kommunen hanterar sina avtal. Granskningen har 
omfattat kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, kontoret för hälsa och omsorg samt 
kontoret för samhällsutveckling. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning av 
nämndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar är tillräcklig. Följande 
synpunkter har framförts: 
 
Kommunens avtalsregister Kommers är inte komplett. Det saknas bland annat ett stort antal 
avtal som inte satts in i avtalsdatabasen, som började användas 2012. Det gäller framför allt 
avtal som tecknats före den tiden. 
 
Kommunens avtalsregister är inte aktuellt. Det finns ett stort antal avtal där avtalstiden löpt ut. 
Orsaker till detta är att en ny upphandling överprövats eller att ny upphandling inte har kunnat 
genomföras på grund av resursbrist och därför har gamla avtal förlängts. 
 



Den genomförda enkätundersökningen som skickades till attestanterna visar att det är 
svårigheter att hitta information om varor och tjänster, det finns brister i avtalssystemets 
användarvänlighet och vissa kunskapsbrister. 
 
Granskningen rör kontoren varför det inte är möjligt att veta resultatet för respektive nämnd. 
Eftersom det är en ny nämnd- och förvaltningsorganisation kommer förvaltningen att ta fram 
rutiner för upphandling och hantering av avtal. 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Förslag till yttrande 
 
Kommunrevisionen/PwC: Granskning av kommunens hantering 
av avtal 
Kommunrevisionen har under 2014 låtit genomföra en granskning av hur kommunen hanterar 
sina avtal. Tre kontor omfattas av granskningen, kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad, kontoret för hälsa och omsorg samt kontoret för samhällsutveckling. 
Granskningen visar att kommunens avtalsregister inte är komplett, inte är aktuellt och det inte 
är enkelt att hitta den information man söker i registret. Nämnden har ombetts att yttra sig 
över kommunrevisionens rapport. 
 
Syftet med granskningen har varit att granska och bedöma den interna kontrollen i 
kommunens avtalshantering. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads är ett av tre 
kontor som granskats. Inom ett av granskningsområdena, kommunens avtalsregister är 
komplett, redovisas resultatet per kontor. Övriga områden redovisas samlat. Det är därför 
svårt att veta vilka brister som specifikt rör nämndens upphandlingar, men nämnden utgår 
ifrån att resultatet är relevant.  
 
Kommunen har en ny förvaltnings- och nämndorganisation från 1 januari 2015. 
Arbetsmarknadsförvaltningen är under uppbyggnad och kommer att ta fram processer och 
rutiner för många delar av verksamheten. Bland annat ska ett kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem formas, och upphandling är en av processerna som ingår i 
ledningssystemet. Nämnden kommer att använda kommunrevisionens rapport när rutinerna 
för upphandling och avtalshantering utarbetas. 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Ulrik Wärnsberg   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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