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Svar till Stadsrevisionen angående granskning av 
styrning och uppföljning av privata utförare i 
tekniska nämnder 
 
Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge nedanstående svar angående 
granskningen av Borås Stads taxor och avgifter och översänder detsamma till 
Stadsrevisionen. 
 
Nämndens yttrande 
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. 
 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna gäller för alla nämnder och 
bolag som upphandlar privata utförare. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ramavtal avseende plankonsultstjänster. 
Samhällsbyggnadsnämnden anlitar även geotekniska konsulter, miljö- och 
naturkonsulter m.m. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten 
av detta. Nämnden behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn 
i de privata utförarnas arbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har idag inga rutiner kring hur redovisning till 
kommunstyrelsen ska ske eller kring hur allmänheten ska få insyn på de privata 
utförarnas arbete. I rapporten framgår att ett centralt arbete med att ta fram en 
rapportmall för de tekniska nämnderna ska tas fram under 2020. Detta arbete har 
gjorts för vård- och omsorgsnämnderna under 2019. Med rapportmallen som grund 
räknar Samhällsbyggnadsnämnden med att den påtalade avvikelsen från riktlinjerna 
kring redovisning till kommunstyrelsen kan vara åtgärdad. Samhällsbyggnadsnämnden 
kommer se över hur allmänheten på ett lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter 
som utförs av privata utförare. 
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