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§ 167 2021.170 KS

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Ärendebeskrivning
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att lämna över verksamhet till privata
utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska
därför kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare
och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
För att stärka styrningen och strukturen ska fullmäktige enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen
(2017:900), varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet syftar
till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2021 lämnat följande yttrande:
Under 2021 granskade KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna kommunens uppföljning
av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av granskningen framkom att
kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av
privata utförare. Mot bakgrund av granskningen lämnades ett antal rekommendationer, bland
annat att kommunstyrelsen bör säkerställa att en översyn och revidering av programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare genomförs och lämnas till kommunfullmäktige för
fastställande.
Med anledning av de lagkrav som ställs kring revidering av program för uppföljning av privata
utförare samt den revisionsgranskning som genomfördes har ett förslag till reviderat program
arbetats fram. Eftersom rekommendationerna från revisorerna bland annat även var att ta
fram en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheterna, att säkerställa att
programmet blir känt och får genomslag i de avtal som tecknas samt att säkerställa att
tillräcklig uppföljning och återrapportering sker, planerar kommunledningskontoret för att ta
fram tillhörande anvisningar och mall för uppföljning, i syfte att ge vägledning och stöd till de
verksamheter som ska följa upp privata utförare inom ramen för programmet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 175.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Program för uppföljning av privata utförare antas.
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