
 Rutinbeskrivning 
 Genomföra granskningsuppdrag 
 Februari 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hylte kommun 
Granskning av kommunens styrning och kontroll 
av arrende- och upplåtelseavtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning ......................................................................................................... 2 

2. Inledning ..................................................................................................................... 4 

2.1. Bakgrund ................................................................................................................. 4 
2.2. Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 4 
2.3. Genomförande ........................................................................................................ 4 
2.4. Revisionskriterier ..................................................................................................... 5 

3. Granskningsresultat .................................................................................................. 7 

3.1. Styrning och organisation ........................................................................................ 7 
3.2. Kontroll av arrende- och upplåtelseavtal .................................................................. 7 
3.3. Uppföljning och återrapportering ............................................................................. 8 
3.4. Stickprovskontroll .................................................................................................... 9 

4. Sammanfattande bedömning ...................................................................................11 

4.1. Revisionsfrågor ......................................................................................................12 
4.2. Rekommendationer ................................................................................................13 

Källförteckning ...................................................................................................................14 

 
  



 
 
 

2 

1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har givit EY i uppdrag att granska kommun-
styrelsen, arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att be-
döma om granskade nämnder tillser och säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll 
av kommunens arrende- och upplåtelseavtal. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbygg-
nadsnämnden måste stärka sin kontroll och uppföljning av arrende- och upplåtelseavtal. Vi 
ser det som positivt att kommunledningskontoret påbörjat en översyn av kommunens ar-
rende- och upplåtelseavtal. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen måste fortsätta stärka sin 
styrning inom området. Det är enligt vår bedömning bland annat av stor vikt att kommunsty-
relsen säkerställer en aktuell och korrekt förteckning över kommunens arrende- och upplå-
telseavtal. Förteckningen bör även uppdateras löpande. 
 
Det framgår tydligt att fullmäktige delegerat uppgiften för kommunens arrende- och upplåtel-
seavtal till samhällsbyggnadsnämnden. Av reglementena får vi dock uppfattningen att det 
endast är samhällsbyggnaden som ansvarar för kommunens samtliga arrende- och upplåtel-
seavtal. Enligt vår bedömning är det inte tillräckligt tydligt att arbets- och näringslivsnämnden 
också ansvarar över arrende- och upplåtelseavtal i kommunen. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 Det finns inte några specifika riktlinjer för hantering av arrende- och upplåtelseavtal. 
 Kommunledningskontoret har vid granskningstillfället påbörjat en översyn av kommunens 

arrende- och upplåtelseavtal. 
 Kontorschef och teknisk förvaltare har delegation från samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta om och underteckna arrende- och upplåtelseavtal. Kommunstyrelsen och arbets- 
och näringslivsnämnden har inte vidaredelegerat uppgiften om att underteckna arrende- 
och upplåtelseavtal. 

 I samband med intervjuer framgår att samhällsbyggnadskontorets förteckning över ar-
rende- och upplåtelseavtal innehåller avtal som inte är aktuella. Vi noterar även att ar-
rende- och upplåtelseavtal benämns olika i förteckningen, som exempelvis arrendeavtal, 
brukarkontrakt, markupplåtelseavtal och dispositionsrättsavtal. 

 De granskade nämnderna har inte genomfört några kontroller som kan kopplas till ar-
rende- eller upplåtelseavtal inom ramen för arbetet med intern kontroll 2016. Det görs 
inte några övriga kontroller av de arrende- eller upplåtelseavtal som löper på automatiskt. 

 Arbets- och näringslivskontoret följer enligt vad som uppges upp kontorets arrende- och 
upplåtelseavtal en gång per år. Samhällsbyggnadsnämnden genomför ingen uppföljning 
av arrende- och upplåtelseavtal som förlängs automatiskt. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Efter 2017 års översyn säkerställa att det finns en aktuell och korrekt förteckning över 
kommunens arrende- och upplåtelseavtal, samt att denna löpande aktualiseras. 

 I ärendehanteringssystemet säkerställa att avtalen diarieförs i enlighet med reglementen. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi arbets- och näringslivnämnden att: 

 Föreslå ett förtydligande till fullmäktige i reglementet avseende nämndens ansvar för ar-
rende- och upplåtelseavtal. 

 Stärka sin kontroll avseende arrende- och upplåtelseavtal. 
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 Säkerställ att uppföljningen av arrende- och upplåtelseavtal är spårbar genom doku-
mentation. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att arrende- och upplåtelseavtal undertecknas korrekt. 
 Tydliggöra i delegationsordningen vad delegationsrätten avseende arrende- och upplå-

telseavtal innebär. 
 Stärka sin kontroll och uppföljning avseende arrende- och upplåtelseavtal. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Avtalshantering i offentlig verksamhet är av väsentlig betydelse. Kommuner är komplexa 
organisationer med en verksamhet som inrymmer en mängd olika kontaktytor med medbor-
gare, privata bolag och andra offentliga organisationer. Kommunernas avtal kan bland annat 
bestå av avtal som styr olika typer av nyttjanderätter. Nyttjanderätten uppkommer när en 
fastighets- eller markägare upplåter en eller flera fastigheter eller en bestämd yta mark till 
annan part. Exempel på nyttjanderätter är bland annat upplåtelser och arrenden. För att upp-
låtelser ska räknas som en nyttjanderätt ska den uppkommit genom ett avtal mellan fastig-
hets- eller markägare och en fysisk eller juridisk person. En upplåtelse räknas som ett ar-
rende om följande förutsättningar är uppfyllda: 
 
 Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord/mark 
 Arrendatorn har rätt att aktivt använda jorden/marken 
 Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet 
 Arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området 
 Om avtalet gäller för jordbruks-, bostads-, eller anläggningsarrende ska det dessutom 

vara skriftligt1 
 
Revisorerna i Hylte kommun har med bakgrund av sin riskanalys beslutat att granska om 
kommunens styrning och kontroll av arrende- och upplåtelseavtal är ändamålsenlig. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-
nämnden och arbets- och näringslivsnämnden tillser och säkerställer en ändamålsenlig styr-
ning och kontroll av kommunens arrende- och upplåtelseavtal. 
 
I granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
 Finns en sammanställning/förteckning över gällande arrende- och upplåtelseavtal? 
 Har beslut avseende arrendeavtalet fattas i enlighet med gällande beslutsordning? 
 Finns ett IT-stöd för avtalshanteringen?  
 Finns det tillräcklig kompetens inom förvaltningarna avseende avtalshantering? 
 Är den interna kontrollen tillfredställande? 
 Följer arrendeavgifterna kommunens riktlinjer/beslut? 
 Följs avtalen upp? 
 Genomförs rapportering till ansvariga nämnder? Hur ofta? 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med kommunchef, 
kommunjurist, samhällsbyggnadschef och fritids- och folkhälsochef. I samband med gransk-
ningen har även en stickprovskontroll genomförts.  

Intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapporten. 

                                                
1 http://www.arrendenamnden.se/Allmant-om-arrende-/, senast ändrad: 2015-03-25 

http://www.arrendenamnden.se/Allmant-om-arrende-/
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2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen (1991:900) 3 kap. och 6 kap. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt 
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även 
se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

2.4.2. Jordabalken (1970:994) 8 kap. 

Upplåtelse av jord eller mark till nyttjande mot betalning kan ske som jordbruks-, bostads-, 
anläggnings- eller lägenhetsarrende. Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och an-
läggningsarrende ska upprättas skriftligen. I handlingen ska samtliga avtalsvillkor anges. 
Ändringar och/eller tillägg ska dokumenteras. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan 
att skriftligt avtal upprättats, och detta inte berott på arrendatorn har han eller hon rätt till er-
sättning. Fråga om ersättning ska väckas inom ett år, annars är rätten till ersättning förlorad. 
 
Om arrendeavtalet är upplåtet för arrendatorns livstid har hans make/maka rätt att inträda 
som arrendator under sin livstid, om äktenskapet ingåtts innan avtalet träffades. Ingår den 
efterlevande maken/makan ett nytt äktenskap får jordägaren säga upp avtalet. När avtalet 
upphör på grund av arrendatorns, eller den efterlevande makens/makans död, ska arrende-
stället sägas upp på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från dödsfallet. 
Uppsägning ska vara skriftlig, om inte skriftlig erkännande av uppsägning lämnas. Uppsäg-
ning får ske hos den som är behörig att ta emot arrendeavgift på jordägarens vägnar. 
 
Arrenderätten är förverkad och jordägaren är berättigad att säga upp avtalet om: 
 Arrendatorn dröjer med betalning av arrendeavgiften utöver en månad efter förfalloda-

gen. 
 Arrendatorn vanvårdar arrendestället. 
 Arrendatorn nyttjar arrendestället för ett annat ändamål än som förutsätts vid upplåtelsen. 
 Arrendatorn överlåter arrenderätten. 
 Arrendatorn åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans åligganden enligt 

denna balk. Det måste vara av synnerlig vikt för jordägaren att skyldigheten fullgörs. 
 

Vid uppsägning av arrendeavtal upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast 
efter uppsägningen. Enligt 8 kap. 4 § är fardagen för arrende den 14 mars. Vid uppsägning 
av avtalet på grund av annan orsak så upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar 
närmast efter sex månader från uppsägningen. 

2.4.3. Reglementen 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, KF 2016-03-17 § 9, ansvarar styrelsen för hela kom-
munens utveckling, planering och uppföljning av Hylte kommuns totala verksamhet och re-
sursutnyttjande. Styrelsen leder och ansvarar för att kommunens olika verksamheter bedrivs 
effektivt och i enlighet med fastlagda mål och riktlinjer. Genom kontinuerlig uppföljning av 
kommunens olika verksamheter ska kommunstyrelsen följa hur resurserna utnyttjas samt 
förelägga behörigt politiskt organ förslag till åtgärder när uppföljningen påkallar. I kommun-
styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 



 
 
 

6 

 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, samt 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls. 
 
Kommunstyrelsen ska även med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken 
och verka för en god miljö i kommunen.  
 
Arbets- och näringslivsnämnden fullgör enligt reglementet, KF 2016-03-17 § 9, kommunens 
uppgifter för vuxna från och med 20 år enligt Socialtjänstlagen 2001:453. Nämnden har som 
verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och indivi-
duella insatser för vuxna från och med 18 år. Det framgår ingen skrivelse som kan kopplas 
till nämndens eventuella ansvar över arrende- och upplåtelseavtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, KF 2012-04-19 § 30, kommunens 
uppgifter inom bygg- och miljöområdet (enligt plan- och bygglagen) samt de övriga uppgifter 
som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsen-
det, respektive miljö- och hälsoskyddsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift 
att vara kommunens naturvårdsorgan och verka för att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
används på ett sätt som är förenligt med långsiktig ekonomisk hushållning och att den biolo-
giska mångfalden bevaras. Samhällsbyggnadsnämnden har delegation från fullmäktige att 
utarrendera kommunens mark, vad gäller upplåtelser för en tid om fem år i sänder, medge 
servitut och nyttjanderätter. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och organisation 

Det finns inte några riktlinjer för hantering av arrende- och upplåtelseavtal i Hylte kommun. 
Enligt kommunjuristen ska en översyn av kommunens arrende- och upplåtelseavtal genom-
föras under våren 2017.  
 
Kontorschefen och den tekniska förvaltaren har delegation från samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta om och underteckna arrende- och upplåtelseavtal för fem år i sänder. Kommun-
styrelsen och arbets- och näringslivsnämnden har inte vidaredelegerat uppgiften om att be-
sluta om eller teckna arrende- och upplåtelse/nyttjanderättsavtal.  
 
I ett inledande skede av granskningsprocessen efterfrågades en dokumenterad förteckning 
över kommunens arrende- och upplåtelseavtal. Två separata förteckningar har överlämnats 
till granskarna, en från samhällsbyggnadskontoret och en från arbets- och näringslivskon-
toret.  
 
Arbets- och näringslivsnämnden ansvarar enligt de intervjuade för arrenden och upplåtelser 
kopplade till kommunens fritidsverksamhet. Avtalade parter är främst föreningar. Samhälls-
byggnadsnämnden ansvarar över arrenden och upplåtelser av mark och byggnader. Avta-
lade parter är främst privatpersoner. I samband med intervjuer framgår att samhällsbygg-
nadskontorets förteckning innehåller arrende- och upplåtelseavtal som inte är aktuella vid 
granskningstillfället. Bland annat noteras att ett flertal avtalsägare varit avlidna sedan flera år 
tillbaka. Vi noterar även att arrende- och upplåtelseavtal benämns olika i förteckningen, som 
exempelvis arrendeavtal, brukarkontrakt, markupplåtelseavtal och dispositionsrättsavtal. De 
intervjuade medger att terminologin inte är korrekt i överlämnad förteckning. Enligt 
kommunjuristen ska detta justeras i samband med 2017 års översyn av kommunens ar-
rende- och upplåtelseavtal. 
 
Intervjuade upplever att kommunen har tillräcklig kompetens avseende arrende- och upplå-
telseavtal. Enligt uppgift är kommunjuristen tillgänglig och tillfrågas löpande vid eventuella 
frågeställningar. 
 
Enligt de intervjuade ska kommunens samtliga avtal, inklusive arrende- och upplåtelseavtal, 
finnas elektroniskt i kommunens dokumenthanteringssystem, Platina. I samband med 
granskningen framgår att de avtal som lagts in i kommunens dokumenthanteringssystem 
diarieförs under kommunstyrelsen. 

3.2. Kontroll av arrende- och upplåtelseavtal 

Granskade nämnder har inte genomfört några kontroller som kan kopplas till arrende- eller 
upplåtelseavtal inom ramen för arbetet med intern kontroll 2016.  
 
Enligt de intervjuade görs inte några löpande kontroller av de arrende- eller upplåtelseavtal 
som löper på automatiskt, det vill säga majoriteten av kommunens arrende- och upplåtelse-
avtal. 
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3.3. Uppföljning och återrapportering 

Enligt intervjuade följs tidsbestämda avtal upp ungefär sex månader innan avtalsperiodens 
slut, i samband med att en påminnelse om uppföljning skickas från kommunens ärendehan-
teringssystem. 
 
Arbets- och näringslivskontoret följer enligt intervjuade upp kontorets arrende- och upplåtel-
seavtal en gång per år. En avstämning sker enligt uppgift via e-post eller telefon för att sä-
kerställa att den part som kommunen har avtal med vill att det ska fortsätta löpa på ett år till. 
Enligt intervjuade förs inga minnesanteckningar vid denna uppföljning. 
 
Enligt kontorschefen på samhällsbyggnad genomförs ingen uppföljning av arrende- och upp-
låtelseavtal som förlängs automatiskt. Enligt uppgift finns det vid granskningstillfället ingen 
möjlighet att följa upp samtliga avtal på grund av att det skulle innebära en alltför stor arbets-
belastning. Intervjuade menar även att det inte finns något incitament att följa upp avtalen, 
eftersom många av avtalen är kostnadsfria.  
 
Vid granskning av kommunstyrelsen, arbets- och näringslivsnämndens och samhällsbygg-
nadsnämndens protokoll under perioden januari 2016 – januari 2017, framgår inget ärende 
som kan kopplas till styrning och kontroll av arrende- och upplåtelseavtal. Enligt samhälls-
byggnadsnämndens nämndsekreterare har nämnden inte fått någon rapportering av delegat-
ionsbeslut under 2016 avseende beslut om att underteckna arrende- och/eller upplåtelseav-
tal. 
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3.4. Stickprovskontroll 

Inom ramen för granskningen har tolv arrende- och upplåtelseavtal efterfrågats i syfte att 
granskas fördjupat. Sju av tolv avtal har valts ut av de förtroendevalda revisorerna, medan 
fem avtal har valts utifrån ett slumpmässigt urval från de förteckningar som överlämnats till 
granskaren. Stickprovet har granskats övergripande utifrån följande kriterier: 
 
 Om avtalsperioden framgår 
 Om ekonomisk ersättning/prisjustering framgår 
 Om nämnden specificerat hur uppföljning ska genomföras 
 Om avtalet är undertecknat av behörig person 
 
Beskrivningen av avtalet, under kolumnen ”Stickprov”, är hämtat från den beskrivning som 
framgår i överlämnade förteckningar. 

3.4.1. Iakttagelser 

Tabell 1 - Arbets- och näringslivsnämnden 

Stickprov 
Avtals-
period 

Ekonomisk 
ersättning 

Upp-
följning 

Undertecknat 
av behörig 

person 

Eventuell 
kommentar 

Nyttjanderättsavtal 
för bowlinghallen 

√ √ √ Nej 
Kontorschef har 

undertecknat avtal, 
utan delegation. 

Markarrendesavtal 
vid idrottsplatsen 
Örnavallen 

√ Kostnadsfritt - √ 

Avtal gäller endast 
under förutsättning 
att det godkänns av 
Hylte kommunfull-

mäktige. 

(Vid symbolen √ betyder det att granskat avtal tydliggör efterfrågat kriterium.) 

 
Kommentar 
I tabell 1 framgår att de två avtalen tydliggör både avtalsperiod och ekonomisk ersättning. 
Både nyttjanderättsavtalet och markarrendeavtalet förlängs automatiskt om ingen av parter-
na säger upp avtalet. Uppsägningstid är tre månader. Ett av avtalen tydliggör att uppföljning 
ska genomföras. Nyttjanderättsavtalet för bowlinghallen har undertecknats av kontorschefen, 
vilket vi bedömer som felaktigt eftersom nämnden inte vidaredelegerat denna uppgift. Vidare 
framgår att avtalet för markarrendet endast gäller under förutsättning att det godkänts av 
kommunfullmäktige. I samband med sakkontroll översändes gällande protokoll kopplat till 
ärendet. 
 
Tabell 2 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Stickprov Avtalsperiod 
Ekonomisk 
ersättning 

Uppföljning 
Undertecknat 

av behörig 
person 

Eventuell 
kommentar 

Nyttjanderättsavtal, 
privatperson 

√ Kostnadsfritt - √  

Brukarkontrakt, pri-
vatperson 

√ √ - √  

Brukarkontrakt, pri-
vatperson 

√ Kostnadsfritt - √ 

Uppsagt 
sedan 

2011-02-22 
på initiativ 
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av arrenda-
tor. 

Nyttjanderättsavtal, 
privatperson 

√ Kostnadsfritt - √  

Nyttjanderättsavtal, 
privatperson 

√ - - -  

Brukarkontrakt, pri-
vatperson 

√ √ - √  

Arrendeavtal, privat-
person 

√ √ - √  

Arrendeavtal, Rydö 
golfklubb 

√ - - √  

Avtal för jakt, privat-
person 

√ √ - √  

Dispositionsrättsavtal, 
privat 

√ Kostnadsfritt - √  

(Vid symbolen √ betyder det att granskat avtal tydliggör efterfrågat kriterium.) 

 
Kommentar 
I tabell 2 framgår att avtalsperioden tydliggjorts i samtliga granskade avtal. Vidare framgår att 
det i fyra av tio avtal utgår en kostnad för arrendet/upplåtelsen, medan arrendet/upplåtelsen i 
fyra av tio avtal är kostnadsfri. I två avtal redogörs ingen skrivelse avseende den ekonomiska 
ersättningen.  
 
Vi bedömer att nio av tio avtal är undertecknade av behörig person. Ett avtal har inte under-
tecknats alls. Avtalen är formulerade så att det gäller under ett år och därefter förlängs det 
automatiskt, ett år i taget, om inte någon av parterna säger upp det. Uppsägningstid är tre 
månader. Med bakgrund av det bedömer vi skrivelsen i delegationsordningen som otydlig. 
Det kan med fördel enligt vår bedömning framgå om exempelvis kontorschefen har rätt att 
underteckna arrende- och upplåtelseavtal som förlängs automatiskt. Vi noterar att ett avtal 
som funnits med i nämndens förteckning av arrende- och upplåtelseavtal inte längre är giltigt 
då detta är tidsbegränsat och saknar en skrivelse om att förlängning sker automatiskt. Vi 
noterar även att inget avtal av de tio granskade stickproven innehåller någon skrivelse om 
nämndens uppföljning. 
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbygg-
nadsnämnden måste stärka sin kontroll och uppföljning av arrende- och upplåtelseavtal. Vi-
dare bedömer vi att kommunstyrelsen måste stärka sin styrning inom området.  
 
Vi ser som positivt att kommunledningskontoret påbörjat en översyn av kommunens arrende- 
och upplåtelseavtal. Det är enligt vår bedömning av stor vikt att kommunstyrelsen säkerstäl-
ler en aktuell och korrekt förteckning över kommunens arrende- och upplåtelseavtal. För-
teckningen bör även uppdateras löpande. 
 
Det framgår tydligt att fullmäktige delegerat uppgiften för kommunens arrende- och upplåtel-
seavtal till samhällsbyggnadsnämnden. Av reglementena får vi dock uppfattningen att det 
endast är samhällsbyggnaden som ansvarar för kommunens samtliga arrende- och upplåtel-
seavtal. Enligt vår bedömning är det inte tillräckligt tydligt att arbets- och näringslivsnämnden 
också ansvarar över arrende- och upplåtelseavtal i kommunen. 
 
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning är otydlig vad beträf-
far vilka avtal som kontorschefen och tekniska förvaltaren får underteckna. Vi bedömer att 
nämnden kan tydliggöra om de får underteckna arrende- och upplåtelseavtal som förlängs 
automatiskt. Vidare konstaterar vi att arbets- och näringslivschefen felaktigt undertecknat ett 
av de arrende- och upplåtelseavtalen som granskats i samband med stickprovskontrollen, 
eftersom denna uppgift inte delegerats från nämnden. 
 
Arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden måste enligt vår bedöm-
ning stärka sin kontroll av arrende- och upplåtelseavtal. Brister i den interna kontrollen kan 
enligt vår bedömning innebära att kommunen står med outnyttjad mark/egendom. Det finns 
även en risk för att både kommuninvånare och externa parter som exempelvis företag som 
vill arrendera mark/egendom inte får möjlighet till det. Vi bedömer att det bör ligga i samtliga 
granskade nämnders intresse att säkerställa en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppfölj-
ning av arrende- och upplåtelseavtal. I detta sammanhang vill vi lyfta fram kommunstyrel-
sens roll som, enligt fullmäktiges beslut, har ett särskilt ansvar att leda och samordna den 
översiktliga planeringen av mark och vatten, samt se till att en tillfredställande markbered-
skap upprätthålls i kommunen.  
 
I samband med granskningen av samhällsbyggnadsnämndens förteckning över arrende- och 
upplåtelseavtal har det framgått att avlidna personer fortfarande står som avtalsägare av 
arrenden och upplåtelser i kommunen. Eftersom kommunen inte genomför några löpande 
kontroller av eller uppföljning av arrende- och upplåtelseavtal så betyder det att det kan dröja 
innan detta upptäcks. Samhällsbyggnadsnämnden måste enligt vår bedömning stärka sin 
uppföljning i detta avseende. 
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4.1. Revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Svar 

Finns en sammanställning eller förteckning 
över gällande arrende- och upplåtelseav-
tal? 

Delvis. Arbets- och miljökontoret har i sam-
band med granskningen lämnat en aktuell 
förteckning av de arrende- och upplåtelse-
avtal som nämnden ansvarar för. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har överlämnat 
en förteckning, men vid intervjuerna framgår 
att denna inte är aktuell vid granskningstill-
fället. 

Finns ett IT-stöd för avtalshanteringen?  Ja. Alla avtal ska diarieföras i kommunens 
dokumenthanteringssystem, Platina. 

Finns det tillräcklig kompetens inom för-
valtningarna avseende avtalshantering? 

Ja. Enligt vad som framkommer vid inter-
vjuerna tillfrågas kommunjuristen löpande 
vid eventuella frågeställningar. 

Är den interna kontrollen tillfredställande? Nej. Vi bedömer att både arbets- och nä-
ringslivsnämnden samt samhällsbyggnads-
nämnden bör stärka sin interna kontroll av-
seende arrende- och upplåtelseavtal. 

Följs avtalen upp? Delvis. Arbets- och näringslivskontoret följer 
upp arrendeavtalen en gång per år. Arren-
datorn kontaktas och tillfrågas om han/hon 
vill låta arrendet löpa på ett år till. 
 
Samhällsbyggnadskontoret genomför ingen 
uppföljning av arrende- eller upplåtelseavtal 
som förlängs automatiskt. 

Genomförs rapportering till ansvariga 
nämnder? Hur ofta? 

Nej. Det genomförs ingen rapportering till 
granskade nämnder avseende arrende- 
och/eller upplåtelseavtal. 

Har beslut avseende arrendeavtalet fattas i 
enlighet med gällande beslutsordning? 

Delvis. I stickprovskontrollen hade tio av 
tolv avtal undertecknats i enlighet med gäl-
lande delegationsordning.  
 
Vi bedömer dock samhällsbyggnadsnämn-
dens delegationsordning som otydlig. Bland 
annat efterfrågar vi ett förtydligande om vad 
delegationsrätten avseende arrende- och 
upplåtelseavtal innebär. 

Följer arrendeavgifterna kommunens riktlin-
jer/beslut? 

Kommunen har inga riktlinjer för arrendeav-
gifter. Dessutom är många ar-
rende/upplåtelser avgiftsfria. 
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4.2. Rekommendationer 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Efter 2017 års översyn säkerställa att det finns en aktuell och korrekt förteckning över 
kommunens arrende- och upplåtelseavtal, samt att denna löpande aktualiseras. 

 I ärendehanteringssystemet säkerställa att avtalen diarieförs i enlighet med reglementen. 

 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi arbets- och näringslivnämnden att: 

 Säkerställa att arrende- och upplåtelseavtal undertecknas korrekt. 
 Föreslå ett förtydligande till fullmäktige i reglementet avseende nämndens ansvar för ar-

rende- och upplåtelseavtal. 
 Stärka sin kontroll avseende arrende- och upplåtelseavtal. 
 Säkerställ att uppföljningen av arrende- och upplåtelseavtal är spårbar genom doku-

mentation. 

 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Tydliggöra i delegationsordningen vad delegationsrätten avseende arrende- och upplå-
telseavtal innebär. 

 Stärka sin kontroll och uppföljning avseende arrende- och upplåtelseavtal. 

 

 

 

 

 

 

Hylte kommun den 21 februari 2017 

Anna Hammarsten   
EY     
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Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 
 Kommunchef 

 Kommunjurist 

 Samhällsbyggnadschef 

 Fritids- och folkhälsochef 
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