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Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av 

privata utförare i tekniska nämnder 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har saknat formerna för hur den årliga rapportering som ska 

göras till Kommunstyrelsen gällande styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder enligt gällande riktlinjer. Med framtagande av den 

rapportmall som refereras till i rapporten räknar Tekniska nämnden att den 

påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara åtgärdad.        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

tekniska nämnder i Borås stad.  

Stadsrevisionens bedömning är att Tekniska nämndens verksamheter med 

privata utförare utförs i huvudsak ändamålsenligt vad avser styrning, 

uppföljning och insyn. Nämnden behöver årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultatet av detta.  

Tekniska nämnden har saknat formerna hur den årliga redovisningen till 

Kommunstyrelsen ska göras samtidigt som redovisningen inte har efterfrågats. 

I Stadsrevisionens rapport framgår vidare att Kommunstyrelsen påbörjade ett 

arbete med framtagande av rapportmall för vård- och omsorgsnämnderna 

under 2019. Motsvarande arbete kommer att fortsätta med de tekniska 

nämnderna under 2020. Med rapportmallen som grund räknar Tekniska 

nämnden med att  den påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara åtgärdad.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

tekniska nämnder i Borås stad.  

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över utförande av en kommunal 

angelägenhet till privata utförare. Med en privat utförare avses i huvudsak en 

juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en 

kommunal angelägenhet. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp 
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verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 

att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.   

Borås Stad har den 17 maj 2018 antagit Riktlinjer för uppföljning av utförare av 

kommunal verksamhet som omfattar verksamheter där Borås stad är huvud-

man inom t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker och 

infrastruktur.  

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Servicenämnden, Samhälls-

byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Stadsrevisionen konstaterar i en sammanfattande  bedömning att granskade 

nämnder till största delen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

privata utförare. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalité och 

måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Genomgående 

för samtliga nämnder gäller att den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen 

av uppföljning av privata utförare ej har gjorts enligt gällande riktlinjer. 

Stadsrevisionens bedömning är att Tekniska nämndens verksamheter med 

privata utförare utförs i huvudsak ändamålsenligt vad avser styrning, 

uppföljning och insyn. Nämnden behöver årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultatet av detta.  

Tekniska nämnden har saknat formerna hur den årliga redovisningen till 

Kommunstyrelsen ska göras samtidigt som redovisningen inte har efterfrågats. I 

Stadsrevisionens rapport framgår vidare att Kommunstyrelsen påbörjade ett 

arbete medframtagande av rapportmall för vård- och omsorgsnämnderna under 

2019. Motsvarande arbete kommer att fortsätta med de tekniska nämnderna 

under 2020. Med rapportmallen som grund räknar Tekniska nämnden med att  

den påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara åtgärdad. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska 

nämnder                                

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 
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