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För yttrande: 

Kommunstyrelsen 

Arbets- och näringslivsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 

 

Granskning av styrning och kontroll av arrende- och upplåtelseavtal 

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har givit EY i uppdrag att granska 

kommunstyrelsen, arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i syfte 

att bedöma 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 

samhällsbyggnadsnämnden måste stärka sin kontroll och uppföljning av arrende- och 

upplåtelseavtal. Vi ser det som positivt att kommunledningskontoret påbörjat en översyn av 

kommunens arrende- 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 kommunstyrelsen säkerställer en aktuell och korrekt förteckning över kommunens 

arrende- och upplåtelseavtal. Förteckningen bör även uppdateras löpande. 

Det framgår tydligt att fullmäktige delegerat uppgiften för kommunens arrende- och 

upplåtelseavtal till samhällsbyggnadsnämnden. Av reglementena får vi dock uppfattningen 

att det endast är samhällsbyggnadsnämnden  som ansvarar för kommunens samtliga 

arrende- och upplåtelseavtal. Enligt vår bedömning är det inte tillräckligt tydligt att arbets- 

och näringslivsnämnden också ansvarar över arrende- och upplåtelseavtal i kommunen. 

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 
arrende- och upplåtelseavtal. 

 Stärka sin kontroll avseende arrende- och upplåtelseavtal. 
 Säkerställa att uppföljningen av arrende- och upplåtelseavtal är spårbar genom 

dokumentation. 

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

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

 Stärka sin kontroll och uppföljning avseende arrende- och upplåtelseavtal. 

 

 

 

Revisorerna begär svar på denna granskning senast 2017-04-28 

På uppdrag av revisorerna i Hylte kommun 

 

 

Erik Karlsson    Ove Gustavsson  

Revisionens ordförande    Revisionens vice ordförande 

Bilaga: 

Revisionsrapport ”Granskning av styrning och kontroll av arrende- och upplåtelseavtal” 


