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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE 
INOM FÖRSKOLA, SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård 
och omsorg i Borås Stad.  Syftet med granskningen är 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 granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot 
efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, Sociala omsorgsnämndens, Vård- och 
äldrenämndens samt Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare 
via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena medför 
att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata utförare 
har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående förskoleklass och grundskola. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. Förhållandena medför att 
Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats och 
möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Svar från 
Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2019-06-17. 
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