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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172
Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare (KS 2020.256)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade Programmet för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål och 
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare, enligt 5 kap 3 § Lagstiftarens mål är 
att:

•förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
•öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
•stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Det reviderade programmet innehåller förtydliganden och uppdateringar utifrån den nya 
kommunallagen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §130  Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 

privata utförare
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-28
 Revidering Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130
Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare (KS 2020.256)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade Programmet för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål och 
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare, enligt 5 kap 3 § Lagstiftarens mål är 
att:

•förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
•öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
•stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Det reviderade programmet innehåller förtydliganden och uppdateringar utifrån den nya 
kommunallagen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-28
 Revidering Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare
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Tjänsteskrivelse

Revidering av Program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar  det reviderade Programmet 
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Ärendet i korthet
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål 
och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare, enligt 5 kap 3 §   
Lagstiftarens mål är att:

•förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
•öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
•stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Det reviderade programmet innehåller förtydliganden och uppdateringar utifrån den 
nya kommunallagen.
 

Bakgrund

Privat utförare:
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har 
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Enligt  10 kap 7 §  KL. 
Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte 
heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 6 §.

I Vallentuna kommun omfattar programmet all verksamhet som utförs av privata 
utförare där kommunen är huvudman. Programmet omfattar inte fristående skolor 
och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är 
upphandlad verksamhet utan reglerad genom godkännande enligt skollagen. 

Programmet består av fem delar:

1. Definitioner
2. Mål och riktlinjer för upphandling av privata utförare
3. Hur uppföljning ska ske
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4. Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses
5. Återrapportering till kommunfullmäktige

Till ärendet bifogas förslag på reviderat program samt det antagna programmet från 
år 2014.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Författningssamlingen
Registrator KLK
Akten
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Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare
Fastställd av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx

 Privat utförare
En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med en privat utförare avses inte 
kommunala bolag. Bedömningen görs vidare att kommuner och landsting är 
huvudmän för kommunala angelägenheter som överlämnats till privata utförare. 

Lagkrav
Kommunallagen 10 kapitlet

8 §   När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till 
en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa upp 
verksamheten.
Lag (2019:835).

9 §   Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat utförare, ska 
kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Kommunallagen 12 kapitlet

3 § ”Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, 
överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.
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Lagstiftarens mål är att:

 förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare

 öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet

 stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner ska kontrollera och 
följa upp verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Kommunen 
ska också genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Grundkravet vilar på förhållandet att kommuner är ansvariga även för verksamheter 
som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger också att följa upp 
och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut 
beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Finns det ett stort 
allmänintresse ökar kravet på uppföljning och kontroll.

Programmets krav på innehåll

För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen har 
fullmäktige enligt kommunallagen fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett 
program: 

 innehållande mål och riktlinjer för hela verksamheter som upphandlats och 
som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen

 som anger hur uppföljningen ska ske
 som beskriver hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Vallentuna kommuns program för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare
I Vallentuna kommun omfattar programmet all verksamhet som utförs av privata 
utförare där kommunen är huvudman. Programmet omfattar inte fristående skolor 
och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är 
upphandlad verksamhet utan reglerad genom godkännande enligt skollagen. 

Programmet består av fem delar:

1. Definitioner
2. Mål och riktlinjer för upphandling av privata utförare
3. Hur uppföljning ska ske
4. Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses
5. Återrapportering till kommunfullmäktige



2020-09-24

1.2.42

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

1. Definitioner

Huvudman:
Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och har därigenom enligt lag 
ansvar för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens 
invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är 
utförare. Fristående förskolor och skolor är huvudman för sina verksamheter.

Privat utförare:
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har 
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Enligt 10 kap 7 §  KL. 
Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte 
heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 6 §.

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att:

1. Vinna en offentlig upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU)
2. Kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem 

(LOV)  eller
3. Sälja enstaka tjänster till kommunen.

Kommunen är huvudman för verksamhet som bedrivs enligt 1) och 2). Däremot är 
kommunen inte huvudman för verksamhet enligt 3) och inte heller för privata 
utförare som driver förskola och skola och således omfattas de inte av programmet.

2. Mål och riktlinjer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare är utgångspunkten vid avtal med privata utförare. 

Nämnderna ska genom avtal med privata utförare säkerställa att Vallentuna 
kommuns politiskt fastställda mål återspeglas i avtal med privata utförare. Det 
betyder att de kommungemensamma målen samt nämndmålen ska vara vägledande i 
en nämnds kravställning i upphandlingsdokumnet och vid utformning av 
valfrihetssystem (LOV).

3. Hur uppföljning ska ske

Uppföljningen gäller endast avtal med upphandlingsdokument eller valfrihetssystem 
som har påbörjats efter att kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare antogs. 

Förvaltningschefen på varje förvaltning är ansvarig för avtalen som tillhör 
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förvaltningen och utser i sin tur en avtalsansvarig och kvalitetsansvarig1 för respektive 
avtal som förvaltningen har i avtalskatalogen.2 Vid större avvikelser ska 
avtalsansvarig person hos leverantören kontaktas och bristerna ska dokumenteras. 
Avsikten är att förtydliga ansvar och ge kommunen tydligare underlag för att vidta 
åtgärder enligt avtal om inte brister rättas till.

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål 
och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i enlighet med 5 kap 3 § 
KL.

4. Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Insynen tillgodoses genom att kommunen har en jämförelsetjänst där allmänheten 
kan få mer information samt jämföra olika utförare, både kommunala och privata 
utförare.3 Respektive nämnd ansvarar löpande för att vidareutveckla 
jämförelsetjänsten med sina verksamheter som berör allmänheten. 

Insynen ska också tillgodoses genom att kommunen publicerar sin avtalskatalog på 
kommunens webbplats vallentuna.se.4 En öppenhet avseende kommunens avtal gör 
att intressenter kan se vad kommunen upphandlar och vad kommunen inte 
upphandlar. De kan även se vad kommunen har för avtal och kontakta kommunen 
när avtalen inte följs eller lämna åsikter och önskemål inför kommande avtal. 

Allmänhetens insyn ska tillgodoses genom att ha en klausul i upphandlingsdokument, 
valfrihetssystem och avtal med leverantör. Klausulen ska ha följande lydelse: 

Lagen ställer också krav på insyn genom 8 kap 17 § (KL) ”Bestämmelser om 
allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal lämnas över från en kommun, en 
region eller ett helägt kommunalt bolag till en privat utförare finns i 10 kap. 3 och 9 
§§”

1 
http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/ekonomi/avtals_och_kvalitetsansva
rig.pdf?0,5364436

2 http://intranet.vallentuna.se/avtalskatalog

3 https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/jamfor-
service/
4 https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/gallande-
avtal/

http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/ekonomi/avtals_och_kvalitetsansvarig.pdf?0,5364436
http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/ekonomi/avtals_och_kvalitetsansvarig.pdf?0,5364436
http://intranet.vallentuna.se/avtalskatalog
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/jamfor-service/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/jamfor-service/
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/gallande-avtal/
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/gallande-avtal/
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Paragraf 9 §  lyder :  Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat 
utförare, ska kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information 
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Lag (2019:835).

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger 
kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 
Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske 
utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag 
eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos 
kommunen. Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra 
företagshemligheter enligt lagen(1990:409) om skydd för företagshemligheter.”

5. Återrapportering till kommunfullmäktige

Varje nämnd ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse för de 
kommungemensamma målen enligt kommunens styrmodell 1.2.01 Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter, vilken förklarar den måluppfylselse 
som beskrivs i tertialrapport och delårsbokslut samt i repektive nämnds 
verksamhetsberättelse.
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