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Socialnämndens uppföljning av privata utförare 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2015 ett kommunövergripande program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (KS 2015/0193). 
Programmet antogs mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen som syftar 
till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, att öka allmänhetens 
insyn och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas (KL 
kap 3 §§19, 19a,19b). 

 
I programmet åläggs nämnden att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan för 
den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av privata utförare. 

 
Socialnämndens ansvar att säkra kvalitéten inom socialtjänsten 
Kravet på uppföljning och kontroll återfinns i det ledningssystem för kvalitet som 
socialnämnden antagit, baserat på bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrift 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I det konstateras 
bland annat att nämnden ska ha ett system för kontroll av verksamheter, för att 
säkra kvaliteten i de verksamheter som nämnden ansvarar för. 

 
I SOSFS 2011:9 definieras kvalitet enligt följande: 

  
 

I reglementet för socialnämnden anges att nämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) och vad som i lag sägs om socialnämnd utom 
vad som avser omsorgen om äldre människor och människor med fysiska och 
psykiska funktionshinder. 

 
Det är socialtjänstlagen som i huvudsak styr socialnämndens verksamhet. I denna lag 
finns bestämmelser om krav på att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet och att kvaliteten ska utvecklas och säkras. Socialnämndens särskilda ansvar 
för uppföljning av barn och unga som placeras utanför det ursprungliga hemmet 
finns också reglerat i socialtjänstlagen. 

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. 
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Verksamheter som följs upp 
Privata utförare som genom avtal utför verksamhet på nämndens uppdrag följs upp. 
Det gäller: 

• verksamheter upphandlad enlig lag om offentlig upphandling (LOU), 
• verksamheter upphandlade enligt lag om valfrihetssystem (LOV) och 
• verksamheter som är direktupphandlade genom avtal 

De verksamheter som omfattas är: 

 boende (HVB) för barn och unga 0-20 år 
 konsulentstödda familjehem 
 familjerådgivning 
 boende (HVB) för personer med missbruk 

 
 

Regelbunden insyn/uppföljning 
• En gång per år kallar upphandlingsenheten samtliga utförare inom LOV till 

ett gemensamt möte. Uppföljningen rör avtalsfrågor och ekonomisk 
stabilitet. Vid mötet deltar sakkunnig. 

• I samband med tecknande av nytt avtal besöker sakkunnig respektive utförare 
av familjerådgivning för verksamhetsuppföljning. Uppföljningen 
dokumenteras och redovisas till förvaltningsledningen. 

• En gång per år besöks privata utförares verksamheter (ej ramavtal). 
Uppföljningen dokumenteras och redovisas till förvaltningsledningen. 

• Ramavtal som slutits i samverkan med andra kommuner följs upp 
gemensamt. Plan för hur och när uppföljning ska ske beslutas gemensamt av 
deltagande kommuner. Uppföljningen dokumenteras och redovisas till 
förvaltningsledningen. 

 
 

Riktad insyn/uppföljning 
Vid förekommen anledning, exempelvis vid allvarliga klagomål eller då man finner 
lämpligt, kan oanmälda besök göras. Dessa utförs av sakkunnig och rapporteras till 
förvaltningsledningen. 

 
Individuell uppföljning 
Beslut om individuella insatser till klienter följs upp av ansvarig socialsekreterare. I 
samband med uppföljning av verksamheter tas socialsekreterarens erfarenheter 
tillvara genom intervjuer och samtal. 
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Årlig inlämning av uppgifter 
Årligen lämnar utförarna inom LOV in resultat från egen kundundersökning till 
sakkunnig.  

 
Fördjupad uppföljning 
Enligt kommunens antagna Program för uppföljning ska det vart tredje år genomföras en 
planerad fördjupad uppföljning hos utförarna. 

 
Uppföljningen görs vid besök i verksamheten. Frågor ställs till ledning och personal. 
Information inhämtas från socialsekreterare som fattat beslut om insats i berörd 
verksamhet. Dessutom kan synpunkter från den enskilde och eventuellt anhörig 
inhämtas på lämpligt sätt. Uppföljningen sammanställs i en rapport som redovisas till 
socialnämnden. 

 
Brukarundersökningar 
Utöver de brukarundersökningar som utförarna gör genomför socialförvaltningen 
brukarundersökningar till enskilda som besöker socialförvaltingen. Dessa sammanställs 
och redovisas till nämnden. 

 
Synpunkter och klagomål samt missförhållanden 
Alla utförare ska enligt avtal ha ett system för att hantera och följa upp synpunkter och 
klagomål. Klagomål och synpunkter ska redovisas till socialnämnden. När och hur ofta 
ska vara reglerat i avtal. 

 
Alla utförare ska ha ett eget system för hantering av missförhållanden. Utförarna ska 
informera uppdragsgivaren, socialnämnden, om rapporter och anmälningar enligt 
bestämmelserna om lex Sarah. När och hur ofta ska vara reglerat i avtal. 
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Plan för uppföljning av privata utförare 

Tidsperiod: 2018-2020  

HVB och konsulentstödda familjehem missbruk 
• Plan för uppföljning fastställs tillsammans med upphandlande kommuner genom 

Kommentus. 
 

HVB barn och unga  
 

• Följs upp enligt mall. 
 

 Familjerådgivning  
• följs upp i samband med tecknande av nytt avtal. 
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