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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar på revisionsrapport – Styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder godkänns och översänds till Stadsrevisionen.      

Kommunstyrelsen påminner berörda nämnder att årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultaten av dessa.    

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads ”Styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder”. Bedömningen är att Kommunstyrelsens styrning 

och uppföljning delvis är ändamålsenlig, men att styrdokumentet med 

riktlinjerna delvis behöver ses över och förtydligas.              

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

tekniska nämnder i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med 

utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 

nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 

Kommuner får enligt Kommunallagen lämna över utförandet av en kommunal 

angelägenhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medlemmarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi.  

Fullmäktige skall för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer 

för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Borås 

Stad har riktlinjer för uppföljning av privata utförare som antogs av 

Kommunfullmäktige den 17 maj 2018. Riktlinjerna omfattar verksamhet där 

Borås Stad är huvudman inom t.ex. områdena vård och omsorg, kultur och 

fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna 

gäller också de kommunala bolagen. Varje beställande nämnd ska i avtal 
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försäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den 

verksamhet som lämnats över till utförare.  

Kommunstyrelsen påminner berörda nämnder att årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultaten av dessa.  

Riktlinjerna omfattar all kommunal verksamhet oavsett hur angelägen den är ur 

ett allmänintresse eller hur mycket skattemedel som avtalet omfattar. 

Stadsrevisionens bedömning är att inriktningen mot de verksamheter som 

tydligt riktar sig till och berör medborgarna bör förtydligas i riktlinjerna. 

Riktlinjerna kan även kompletteras med hur nämnder/styrelser ska agera för att 

se till att allmänheten får skälig insyn i verksamheterna och hur insyn och 

redovisning ska gå till i praktiken. 

Kommunstyrelsen kommer att beakta Stadsrevisionens bedömningar och synpunkter när 

”Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet” revideras. 

Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll 

och uppföljning av avtalade leverantörer, men Stadsrevisionen rekommenderar 

arr vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.  

Stadsrevisionen bedömer att Koncerninköpsavdelningens roll när det gäller 

uppföljning av ramavtal bör förtydligas. Kommunstyrelsen behöver dessutom 

säkerställa att tilldelningsbeslut fattas och anmäls i enlighet med beslutad 

delegationsordning. 

Kommunstyrelsen kommer att tillse att tilldelningsbeslut anmäls i enlighet med beslutad 

delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport daterad 2020-01-20 ”Styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder”.   

 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 

2. Tekniska Nämnden 

3. Servicenämnden  

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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