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Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden översänder upprättad skrivelse till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har 
ombetts inkomma med ett svar på granskningen.   

I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer att Stadsrevisionen 
bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
grundskolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll 
på de fristående grundskolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen 
har däremot informationsmöten med fristående grundskolor fyra gånger 
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig 
informerad om hur verksamheten i fristående grundskolor har utvecklats.  

Utifrån de brister som framkommit i Stadsrevisionens granskning har en ny 
rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem tagits fram.               

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Grundskolenämnden har 
ombetts inkomma med ett svar på granskningen.   

I Stadsrevisionens granskningsrapport framkommer att Stadsrevisionen 
bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
grundskolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll 
på de fristående grundskolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen 
har däremot informationsmöten med fristående grundskolor fyra gånger 
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig 
informerad om hur verksamheten i fristående skolor har utvecklats. Nämnden 
behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och 
dokumenteras. Genomförd insyn i fristående grundskolor bör redovisas till 
nämnden och diarieföras för att möjliggöra allmänhetens insyn. 

Utifrån de brister som framkommit i Stadsrevisionens granskning har en ny 
rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem tagits fram. Av den 
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framgår att ansvaret för insyn i de fristående grundskolorna och fritidshemmen 
har delegerats till Grundskoleförvaltningens chef för kvalitet och utveckling. 
 
Syftet med insynen är att kommunen ska få insyn i hur verksamheterna arbetar i 
riktning mot de nationella målen samt i den fristående enhetens kvalitetsarbete. 
Insynen uppmärksammar i övrigt den aktuella verksamhetens resultat och 
arbete för måluppfyllelse. Kommunens insynsrätt är begränsad till sådan insyn 
som kommunen måste ha för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 
skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. 
 
Insynen består av ett verksamhetsbesök då Grundskolförvaltningens chef för 
kvalitet och utveckling och/eller annan medarbetare på förvaltningen besöker 
de fristående enheterna under hösten vartannat år. Inför insynsbesöket skickar 
Grundskoleförvaltningen ett underlag med frågor och inriktning för 
insynsbesöket till rektor på den fristående enheten.  
 
Efter verksamhetsbesöket upprättas ett insynsprotokoll. Insynsprotokollet 
skickas till den fristående enheten, anmäls till Grundskolenämnden och skickas 
för kännedom till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport: Styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola, vård och omsorg. 
2. Rutin för Borås Stads samarbete med och insyn i fristående grundskolor 

och fritidshem.                                  

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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