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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska uppföljning av privata 
utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett program och hur 
det bidrar till de syften som finns i lagstiftningen om att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare och förbättra allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens program inte efterlevs, och att det 
därmed finns ett behov av att fastställa planer samt systematisera och dokumentera 
rutiner för uppföljning och rapportering. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelse och berörda 
nämnder att: 

—ta fram en årlig plan 

—säkerställa att avtal uppfyller kraven som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 

— utveckla och fastställa anvisningar och rutiner för uppföljning 

—förbättra återkoppling av uppföljningar till nämnd och allmänhet 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska uppföljning av privata 
utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

År 2015 infördes krav i kommunallagen på att fullmäktige under varje mandatperiod 
ska anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare. I programmet ska det 
också anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer och föreskrifter ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska gälla för all verksamhet som drivs 
av privata utförare och där det finns ett avtal, d.v.s. inom verksamhetsområden som 
vård och omsorg, vuxenutbildning, vatten- och avlopp, kultur och fritid m.m. 
Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Programmet gäller inte friskolor då det 
inte föreligger något avtalsförhållande mellan kommuner och friskolor. 

Kramfors kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att uppföljningen av privata 
utförare inte sker utifrån lagstiftningen eller fastställda riktlinjer. Revisorerna bedömer 
att det är av stor väsentlighet att brukare och elever får tillgång till tjänster av hög 
kvalitet och att medborgare får den insyn i verksamhet som utförs av externa utförare 
som lagen möjliggör. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett program och hur 
det bidrar till de syften som finns i lagstiftningen om att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare och förbättra allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— om fullmäktige har ett program som är utformat så att det bidrar till de syften som 
finns i lagstiftningen 

— om berörda nämnder som har avtal med extern utförare har en fastställd plan för 
uppföljning och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 

— om berörda nämnder har fastställda rutiner för uppföljning 

— om de fastställda rutinerna följs. 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 5:3 § och 10:8-9 §, samt 6 kap § 6 

—Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän. 
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Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef Peter Carlstedt, förvaltningschef Stefan 
Billström och Ulrika HurMn samt verksamhetschef Christer Joald. Övriga intervjuade 
har fått rapporten för faktakontroll men ej återkommit med svar. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Regelverk 
Lagstiftarens mall  med de förändringar i kommunallagen som trädde i kraft den 1 
januari 2015 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 

l grunden handlar det om att kommunen är ansvarig för verksamheter som genom 
avtal överlämnats till privata utförare. Det finns större möjlighet att styra verksamheten 
som bedrivs i egen regi och med upphandlad verksamhet är det avtalets utformning 
som avgör om och hur uppföljning och kontroll är möjlig. Därför krävs det ett strategiskt 
förhållningssätt som till exempel ges uttryck i avtalsutformningen2. Ett strategiskt 
förhållningssätt innebär också att de krav som ställs verkligen är relevanta och i 
möjligaste mån uppföljningsbara. 

Kommunfullmäktige ska, i enlighet med lagstiftningen, varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för hela verksamheter som upphandlats och som utförs 
av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet ska också ange hur 
uppföljningen ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.' 

Det krävs också att kommunen kontrollerar och följer upp verksamheten.4  Det ingår 
vidare att kommunens ansvarar för att tillförsäkra allmänhetens rätt till insyn i 
verksamheten genom avtalet med utföraren.5  

3.2 Kommunens program 
Kramfors kommun antog Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs 
av privata utförare genom ett beslut i kommunfullmäktige 26 juni 2017 (§ 86). 
Programmet är en del av kommunens Budget 2018 med planåren 2019-2020. 

Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare och där kommunen 
är huvudman. Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter 
programmet fastställts i kommunfullmäktige. 

Fristående skolor och förskolor omfattas inte av programmet eftersom de är egna 
huvudmän för verksamheten och inte upphandlad verksamhet utan reglerad genom 

1 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, SKL, 2015. 
2 Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet. 
3 Kommunallagen 5 kap 3 §. 
4 Kommunallagen 10 kap 8 §. 
5 Kommunallagen 10 kap 9 §. 
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tillståndsgivning. Privata utförare av personlig assistans omfattas inte heller eftersom 
det inte är kommunen utan brukarna som ingår avtal med dessa leverantörer. 

Kommunfullmäktige i Kramfors har fastställt övergripande mål som gäller för 
kommunens samtliga verksamheter, även de som drivs av privata utförare på uppdrag 
av kommunen. 

Varje nämnd ska utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet 
ska följas upp. Anvisningarna bör omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. 
även verksamhet i kommunal regi. 

Enligt programmet ska även varje nämnd ta fram en årlig plan för när och på vilket sätt 
avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare, oavsett 
driftsform, och göras i samband med nämndens verksamhetsplan och följas upp i 
samband med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig att kommunallagens krav 
på allmänhetens insyn är tillgodosett. Utföraren ska kunna lämna sådan information 
när kommunen begär det, och kommunen ska i sin begäran precisera vilken 
information som efterfrågas. 

3.2.1 Bedömning 

— om fullmäktige har ett program som är utformat så att det bidrar till de syften som 
finns i lagstiftningen? 

Vi noterar att det i kommunens program inte görs några bedömningar eller 
förtydliganden av vad som är strategiskt förhållningssätt. 

Vi bedömer att kommunens program uppfyller lagstiftningens krav. 

3.3 Planer och uppföljning 
Enligt programmet ska varje nämnd ta fram en årlig uppföljningsplan. Ingen nämnd har 
fastställt en plan år 2018. 

Vi har inte tagit del av några närmare anvisningar eller dokumenterad planering för 
uppföljning. Det framkommer dock att det inom flera verksamheter genomförs 
uppföljningar av privata utförare, men att det finns en stor variation i vad gäller 
systematik och rutiner kring uppföljning och rapportering. 

Några exempel för verksamheter som utförs av privata utförare: 

• Inom äldreomsorgen utför en extern utförare serviceinsatser i form av städning. 
Det sker såväl i hemmet som inom särskilt boende. En uppföljning genomfördes 
under hösten 2018, där fokus dock var på att utvärdera effekter av upphandlade 
servicetjänster. Enligt intervjuade sker avstämning med utföraren regelbundet. 

• Trygghetslarm hanteras av extern utförare. Enligt intervjuade har inte 
uppföljning genomförts. 

• Inom det tekniska området görs enligt intervjuade uppföljningar regelbundet 
med de entreprenörer som anlitas. Ofta sker det i form av månadsmöten med 
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minnesanteckningar, exempelvis avseende hushållsslamtömning och 
sophämtning. 

• Inom utbildningsområdet anlitas externa anordnare av vuxenutbildning. Enligt 
intervjuade sker besök på närliggande verksamheter ett par gånger per termin. 
Med anordnare av distansutbildning sker dock ingen specifik uppföljning. 
Elevresultat sammanställs per utbildning och har enligt intervjuade redovisats 
för nämnden årligen. 

I de flesta avtal som vi gått igenom finns olika formuleringar som vi tolkar är tänkta att 
tillgodose behovet av insyn. Formuleringarna avser rätten till genomförande av 
avtalsrevision. I några avtal saknas dock detta. 

Utöver den redovisning för nämnd avseende elevresultat inom vuxenutbildningen har vi 
inte uppfattat att det sker någon återkoppling till nämnder eller allmänhet av 
uppföljningars resultat. 

I våra kontakter har framkommit att kännedomen om kommunfullmäktiges program har 
varit svag, samtidigt som det finns behov av att tydliggöra vad programmet omfattar för 
verksamheter och hur återrapportering ska ske. 

3.3.1 Bedömning 

— om berörda nämnder som har avtal med extern utförare har en fastställd plan för 
uppföljning och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses? 

Samtliga nämnder saknar en fastställd plan för uppföljning. Vi bedömer att 
kännedomen om fullmäktiges program är låg och det finns behov av att tydliggöra 
tillämpningen av programmet. 

Vi bedömer att möjligheten att ge allmänheten insyn är tillgodosedd i flera avtal, medan 
det saknas i vissa avtal. Det behöver därför säkerställas att det inkluderas i samtliga 
avtal med externa utförare. Vi bedömer även att återkoppling till nämnd och allmänhet 
av uppföljningen är bristfällig. 

— om berörda nämnder har fastställda rutiner för uppföljning? 

— om de fastställda rutinerna följs? 

Vi bedömer att det i huvudsak saknas fastställda rutiner för uppföljning. Dock bedömer 
vi att uppföljning sker regelbundet inom flera områden, och att det inom främst tekniska 
området dokumenteras. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens program inte efterlevs, och att det 
därmed finns ett behov av att fastställa planer samt systematisera och dokumentera 
rutiner för uppföljning och rapportering. 

Vi anser att en systematik i uppföljning av avtal är väsentlig för att dels säkerställa att 
avtalen följs av berörda parter, dels för att dra lärdom om vad som kan förbättras i 
framtida avtal. Det gäller inte bara för de verksamheter som omfattas av programmet, 
utan gäller generellt för all upphandlad verksamhet. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelse och berörda 
nämnder att: 

—ta fram en årlig plan 

—säkerställa att avtal uppfyller kraven som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 

— utveckla och fastställa anvisningar och rutiner för uppföljning 

— förbättra återkoppling av uppföljningar till nämnd och allmänhet 

Datum som ovan 

KPMG AB 

i«,//(41,4 
Lena Medin Mikael Lindberg 
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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