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Granskning av uppföljning av privata utförare 

Granskningens inriktning 
KPMG 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. 

Sammanfattning  
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. 
Kramfors kommun antog Program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som 
bedrivs av privata utförare genom ett beslut 
i kommunfullmäktige 26 juni 2017 (§ 86). 
Samtliga nämnder saknar en fastställd plan 
för uppföljning. I flera avtal finns krav på 
insyn inskrivet, medan det också finns avtal 
där detta saknas. 
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. 
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 har därför lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelse och 
berörda nämnder: 

• 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. 

 
Revisorernas rapport ”Granskning av 
uppföljning av privata utförare” kan i sin 
helhet läsas på www.kramfors.se (sökväg 
via kommun och demokrati, politik och 
demokrati, revision). 
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