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Svar på frågorna från förstudien rörande privata utförare (KS 2021.063)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en förstudie rörande privata utförare. Kommunstyrelsen lämnar 
härmed sitt svar på förstudiens frågor.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en förstudie av privata utförare som har 
genomförts av ett externt revisionsbolag.

Syftet med förstudien har varit att identifiera risker för bristande ändamålsenlighet eller 
otillräcklig intern kontroll. Förstudien kan ses som en fördjupad riskanalys och används som 
underlag för revisorernas kommande revisionsinsatser.

Vallentuna kommun fick förstudien tillhanda 2021-08-23. Förstudierapporten finns bifogad 
som bilaga.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-10-27, Svar på frågorna från förstudien rörande privata 

utförare
 Kommunstyrelsens svar på frågorna från förstudien rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
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Tjänsteskrivelse

Svar på frågorna från förstudien 
rörande privata utförare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genomfört en förstudie rörande privata utförare. Kommunstyrelsen 
lämnar härmed sitt svar på förstudiens frågor. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en förstudie av privata utförare 
som har genomförts av ett externt revisionsbolag.

Syftet med förstudien har varit att identifiera risker för bristande ändamålsenlighet 
eller otillräcklig intern kontroll. Förstudien kan ses som en fördjupad riskanalys och 
används som underlag för revisorernas kommande revisionsinsatser.

Vallentuna kommun fick förstudien tillhanda 2021-08-23. Förstudierapporten finns 
bifogad som bilaga. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Erik Lanner Sandberg Andreas Forslund
Ekonomichef Kvalitets- och digitaliseringschef

Expedieras till:
Akten
Förtroendevalda revisorerna
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Kommunstyrelsens svar på frågorna 
från förstudien rörande privata 
utförare 
 

Nedan redovisas revisionens frågor tillsammans med nämndens kommentarer.  

 

Revisionens frågor 

 

 Hur styrelsen säkerställer uppföljning av avtal rörande insyn, resultat och 

avtalsefterlevnad? 

 

Nämndens kommentar: 

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 upphandlingsdokument och vid 

utformning av valfrihetssystem (LOV). 

 

Insynen för kommunstyrelsen sker genom måluppfyllelsen på nämnderna.  

Varje nämnd ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse för de 

kommungemensamma målen enligt kommunens styrmodell 1.2.6.1 Policy för 

styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, vilken förklarar den 

måluppfyllelse som beskrivs i tertialrapport och delårsbokslut samt i respektive 

nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Insynen tillgodoses också genom att kommunen har en jämförelsetjänst där 

allmänheten kan få mer information samt jämföra olika utförare, både 

kommunala och privata utförare. Respektive nämnd ansvarar löpande för att 

vidareutveckla jämförelsetjänsten med sina verksamheter som berör 

allmänheten. 

 

Insynen tillgodoses även genom att kommunen publicerar sin avtalskatalog på 

kommunens webbplats vallentuna.se. 

 

För att säkerställa uppföljning av avtal gällande avtalsefterlevnad är 

förvaltningschefen på varje förvaltning ansvarig för avtalen som tillhör 

förvaltningen och utser i sin tur en avtalsansvarig och kvalitetsansvarig för 

respektive avtal som förvaltningen har i avtalskatalogen. Vid större avvikelser ska 

avtalsansvarig person hos leverantören kontaktas och bristerna ska 
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dokumenteras. Avsikten är att förtydliga ansvar och ge kommunen tydligare 

underlag för att vidta åtgärder enligt avtal om inte brister rättas till. 

 

 Hur nämndernas återrapportering kan stärkas? 

 

Nämndens kommentar: 

Nämndernas återrapportering kan stärkas genom att måluppfyllelsen genomförs 

på ett mer enhetligt arbetssätt på alla nämnderna. Ett utvecklingsarbete pågår där 

det bland annat under september 2021 har genomförts workshops med politiker 

och tjänstemän med fokus på att förädla målarbetet ytterligare. 

 

 Kommunstyrelsens uppfattning om hur nämnderna efterlever innehållet i 

programmet för uppföljning och insyn rörande privata utförare? 

 

Nämndens kommentar: 

Nämnderna bedöms efterleva innehållet i programmet i och med att programmet 

påverkar avtal med privata utförare.  

 

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 §§” 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. 

 

 Huruvida det system för återrapportering som sjösatts är ändamålsenlig och 

ger kommunstyrelsen den information som styrelsen behöver för att uppfylla 

sin uppsiktsplikt? 

 

Nämndens kommentar: 

Återrapporteringen bedöms som ändamålsenlig och kan och ska stärkas i och 

med utvecklingsarbetet om en mer enhetlig måluppföljning från nämnderna. 

 

I avtalen kan det behövas säkras att utföraren biträder kommunen vid 

uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 

statistikuppgifter till kommunen samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till 

kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. Det arbetet behöver 

vidareutvecklas och ingå i internkontrollen på varje förvaltning. Med hjälp av 

internkontrollen kan styrning och uppföljning säkerställas ytterligare på 

nämnderna i enlighet med det som regleras i avtalen av privata utförare. Detta i 

syfte att säkerställa insyn, resultat och avtalsefterlevnad. 

 

På vallentuna.se finns det även en samlad resultatsida som innehåller värdefull 
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information och det går även att jämföra både kommunala och privata 

verksamheter samt ta del av kundundersökningar för både invånare och 

förtroendevalda. https://www.vallentuna.se/kommun-och-

politik/service-och-kvalitetsarbete/ 

 

 

 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/
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