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Servicenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr SN 2020-00009 1.2.3.25 

Missiv Styrning och uppföljning av privata utförare i 
tekniska nämnder 

Servicenämndens beslut 
Servicenämndens beslutar att lämna yttrande angående styrning och uppföljning 
av privata utförare i tekniska nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av privata utförare. 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
tekniska nämnder i Borås Stad. 

Revisionen omfattar tjänster som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad 
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. 

De tjänster som upphandlas i nämndens verksamhet ingår som en del i de 
ordinarie arbeten som verksamheterna utför. De privata utförarna arbetar 
dagligen under arbetsledning av arbetschefer och arbetsledare, vilket innebär en 
tydlig och kontinuerlig uppföljning av anlitade företags representanter. 

Servicenämnden tycker att rapporten i övrigt speglar nämndens uppföljning av 
de privata utförare som har upphandlats inom dess verksamhet, man ser också 
ett behov att ytterligare säkerställa att nämnd och allmänhet ges mer 
information om vilka privata utförare som anlitas och hur uppföljningen 
genomförs. 

Sammanfattningsvis ser nämnden rapporten som viktig att efterleva och 
kommer se över den interna redovisningen av privata utförare, och hur 
allmänheten på ett lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter som utförs av 
privata utförare.  

Beslutsunderlag 
1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 

2. Rapportsammandrag Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska 
nämnder 

 
Rätt utdraget intygar 
Ingeborg Moss, nämndsekreterare Servicenämnden 

 

 

 



 

 

Servicenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulf Raneby 
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Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska 
nämnder 

Servicenämndens beslut 
Servicenämndens beslutar att lämna yttrande angående styrning och uppföljning 
av privata utförare i tekniska nämnder.        

Ärendet i sin helhet 
Redovisning av privata utförare. 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
tekniska nämnder i Borås Stad. 

Revisionen omfattar tjänster som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad 
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. 

De tjänster som upphandlas i nämndens verksamhet ingår som en del i de 
ordinarie arbeten som verksamheterna utför. De privata utförarna arbetar 
dagligen under arbetsledning av arbetschefer och arbetsledare, vilket innebär en 
tydlig och kontinuerlig uppföljning av anlitade företags representanter. 

Servicenämnden tycker att rapporten i övrigt speglar nämndens uppföljning av 
de privata utförare som har upphandlats inom dess verksamhet, man ser också 
ett behov att ytterligare säkerställa att nämnd och allmänhet ges mer 
information om vilka privata utförare som anlitas och hur uppföljningen 
genomförs. 

Sammanfattningsvis ser nämnden rapporten som viktig att efterleva och 
kommer se över den interna redovisningen av privata utförare, och hur 
allmänheten på ett lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter som utförs av 
privata utförare.         

Beslutsunderlag 
1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
2. Rapportsammandrag Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska 
nämnder                                

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen Borås 
 
 



Borås Stad 
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Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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