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§ 107 Dnr VAN 2019-00056 1.1.3.1 

Revisionsrapport Styrning och uppföljning av privata 
utförare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av vidtagna åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning Styrning och uppföljning av 
privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg samt översända 
densamma till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 
med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare. 

Stadsrevisionen har bedömt att Vård- och äldrenämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av den privata utföraren av de två vård- 
och omsorgsboenden som drivs på entreprenad. Stadsrevisionen skriver dock i 
sin granskningsrapport att nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna rapporteras till 
nämnden samt att rapporten bör diarieföras för att möjliggöra allmänhetens 
insyn. 

Vård- och äldrenämnden kommer från och med 2019 diarieföra alla protokoll 
från förvaltningens avtalsuppföljning med Attendo. Protokollen kommer också 
att anmälas till nämnden. Även dokumentation från uppföljningen av 
mervärdesområden samt eventuella handlingsplaner från Attendo kommer att 
diarieföras och anmälas till nämnden. Sedan tidigare diarieförs och anmäls 
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för respektive boende. 

Kommunfullmäktige har 2017 fastställt riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet. Enligt riktlinjerna ska nämnderna årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 
resultaten av dessa. Vård- och äldrenämnden kommer i juni varje år att till 
Kommunstyrelsen redovisa vilken uppföljning som gjorts föregående år samt 
vad denna uppföljning har visat. Redovisningen kommer sammanfatta 
genomförd kontroll och uppföljning.                

Beslutsunderlag 

1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, 
vård och omsorg, Stadsrevisionen 2019.                  
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Revisionsrapport Styrning och uppföljning av privata 

utförare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av vidtagna åtgärder 

med anledning av Stadsrevisionens granskning Styrning och uppföljning av 

privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg samt översända 

densamma till Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 

med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 

nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 

utförare. 

Stadsrevisionen har bedömt att Vård- och äldrenämnden i huvudsak har en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av den privata utföraren av de två vård- 

och omsorgsboenden som drivs på entreprenad. Stadsrevisionen skriver dock i 

sin granskningsrapport att nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 

genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna rapporteras till 

nämnden samt att rapporten bör diarieföras för att möjliggöra allmänhetens 

insyn. 

Vård- och äldrenämnden kommer från och med 2019 diarieföra alla protokoll 

från förvaltningens avtalsuppföljning med Attendo. Protokollen kommer också 

att anmälas till nämnden. Även dokumentation från uppföljningen av 

mervärdesområden samt eventuella handlingsplaner från Attendo kommer att 

diarieföras och anmälas till nämnden. Sedan tidigare diarieförs och anmäls 

verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för respektive boende. 

Kommunfullmäktige har 2017 fastställt riktlinjer för uppföljning av utförare av 

kommunal verksamhet. Enligt riktlinjerna ska nämnderna årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultaten av dessa. Vård- och äldrenämnden kommer i juni varje år att till 

Kommunstyrelsen redovisa vilken uppföljning som gjorts föregående år samt 

vad denna uppföljning har visat. Redovisningen kommer sammanfatta 

genomförd kontroll och uppföljning.                
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Beslutsunderlag 

1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, 

vård och omsorg, Stadsrevisionen 2019.                                

Samverkan 

Samverkas på FSG 2019-05-15 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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