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Program for uppfoljning av
privata utforare 2019-2022
Bakgrund
Kommuner får enligt kommunallagens 10 kap 1§ lämna över verksamhet till
privata utförare om det inte i lag eller annan författning anges att
angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5
kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också
anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens
insyn ska tillgodoses.

Definition av privat utförare
Med privat utförare avses, enligt kommunallagen 10 kap 7§, en juridisk
person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal
angelägenhet (10 kap1§ KL). Med en privat utförare avses inte ett hel- eller
delägt kommunalt bolag och inte heller en kommunal stiftelse eller förening
som bildats för en kommunal angelägenhet.
Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna
huvudmän och omfattas inte av kommunallagen 10 kap 7§.

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt
verksamhetsområde ansvar för att se till att verksamheterna drivs enligt
lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig
och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller
oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av en privat utförare.
I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.
Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha
uppsikt över verksamheten i nämnderna. Uppsikten omfattar även
verksamhet som lämnats över till privata utförare.
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Mål och riktlinjer för privata utförare
De mål och riktlinjer som styr såväl kommunala som privata utförare inom
varje nämnds ansvarsområde är
•

De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan
komma att gälla för verksamheten.

•

De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd
fastställer för respektive verksamhet.

Uppföljning och kontroll
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska
kommunen följa upp och kontrollera verksamheten (10 kap 1§ KL). Utöver
måluppfyllelsen ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat
med uppdragstagaren.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde
och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje
uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och
rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande
fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens
uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.
Allmänhetens insyn
Varje nämnd ska i avtal med en privat utförare tillförsäkra sig information
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den aktuella verksamheten.
Informationen som begärs in från en privat utförare ska ha koppling till den
verksamhet som upphandlas. Den privata utföraren ska kunna lämna
information när kommunen begär det.
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