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Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på
revisionsrapporten ”Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola,
skola, vård och omsorg” och översänder svaret till Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen har
varit att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om
berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning
av privata utförare.
Stadsrevisionens bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
styrning och uppföljning av privata utförare till största delen är ändamålsenlig.
Utvecklingsområden gällande hur uppföljning av avtal med privata utförare
genomförs inom Vuxenutbildningen, säkerställande av att uppföljningen av de
privata utförarna och insynen hos de fristående enheterna rapporteras till
nämnden samt översyn av delegationsordningen avseende avtalstecknande, lyfts
fram av Stadsrevisionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under
våren vidtagit åtgärder för att möta ovanstående rekommendationer.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen har
varit att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om
berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning
av privata utförare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ombetts
inkomma med ett svar på granskningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens
bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av
vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. Vidare anger Stadsrevisionen
att nämnden i huvudsak har en ändamålsenlig insyn i de fristående
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gymnasieskolorna. Stadsrevisionen lyfter i rapporten fram följande
rekommendationer till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:







Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med
samtliga privata utförare på ett systematiskt och likartat sätt.
Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen av de
privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs
så att allmänheten kan ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen.
Nämnden bör säkerställa att genomförd insyn i fristående
gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra
allmänhetens insyn.
Nämnden bör se över delegationsordningen och säkerställa att
avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad
delegationsordning. Stadsrevisionen konstaterade i granskningen att
avtalen under 2018 för Vuxenutbildningen inte beslutats i enlighet med
delegationsordningen.

För att säkerställa att vuxenutbildningen fortsättningsvis kommer att följa upp
avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt och likartat sätt, har
verksamheten intensifierat sitt sedan tidigare påbörjade arbete med att ta fram
en ny struktur samt nya rutiner och mallar för detta ändamål. Verksamheten
hade redan tidigare identifierat samma utvecklingsområde och
revisionsrapporten blev ett välkommet underlag i det förbättringsarbetet.
Genom förändringar i tjänsteplaneringen har Vuxenutbildningen även
tydliggjort ansvarsfördelningen gällande uppföljning av privata utförare. Arbetet
förväntas vara klart för implementering under hösten 2019. En sammanfattning
av uppföljningen med fokus på särskilt viktiga områden, såsom avvikelser,
kommer att lyftas in i årsrapporten. Förvaltningen kommer även att göra en
riskanalys på området för undersöka om uppföljningen av privata utförare ska
utgöra en riskbild i planen för intern kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under våren haft kvalitetssamtal
med de fristående enheterna. Efter insynsbesöken har resultatet rapporterats till
nämnden samt diarieförts. Denna rutin kommer fortsättningsvis att gälla all
genomförd insyn i de fristående gymnasieskolorna.
Under våren har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden reviderat
delegationsordningen så att denna stämmer överens med det faktiska
förfarandet kring avtalstecknande.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport ” Styrning och uppföljning av privata utförare inom
förskola, skola, vård och omsorg”

Sida

Borås Stad

3(3)

Samverkan
Ärendet har samverkats i FSG 2019-05-22.
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen

Andreas Cerny
Ordförande
Christer Samuelsson
Förvaltningschef

