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Till Kommunstyrelsen

Revidering av Program för uppföljning och insyn

Sammanfattning
Varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, för att stärka styrningen, uppföljningen
och kontrollen. En revidering av kommunens program för uppföljning och insyn har skett genom
omvärldsbevakning och genom samverkan med flera förvaltningar i kommunorganisationen.
Revideringen har lett till en delvis annan disposition av programmet för att underlätta för
nämnderna i deras beställarroll och i uppföljningen. I programmet framgår vilka verksamheter som
omfattas av programmet, vad som ska säkras i avtalen, hur uppföljningen ska ske och hur
allmänheten ska få insyn och informeras.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
1) Anta reviderat Program för uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata utförare daterat
2022-06-01
2) Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna programmet
för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF § 4:19

Bakgrund
Enligt kommunallagen kan en kommun överlåta driften av en kommunal angelägenhet till en privat
utförare. Kommunen behåller det övergripande ansvaret för verksamheten och är fortsatt
huvudman (undantag är fristående skolor eller förskolor), även om tjänsten tillhandahålls av en
privat utförare och behöver därför säkerställa att tjänsterna som erbjuds håller en god kvalitet och
efterföljer de krav och riktlinjer som fastslås av Kommunfullmäktige och i lag. Varje mandatperiod
ska Kommunfullmäktige därför anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare, för att stärka styrningen, uppföljningen och
kontrollen.
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Tjänsteutlåtande
Programmet är omarbetat i samverkan med flera förvaltningar, främst socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. Även en omvärldsbevakning har skett i samband med omarbetandet där
SKR har utgjort ett stöd och flera kommuners program har utgjort en kunskapsbas i arbetet.
Jämfört med det tidigare antagna programmet har en del omdisponeringar av text genomförts för att
förenkla för nämnderna som ska skriva avtal och följa upp verksamheten. I programmet framgår
vilka verksamheter som omfattas av programmet, vad som ska säkras i avtalen, hur uppföljningen
ska ske och hur allmänheten ska få insyn och informeras.

Förvaltningens slutsatser
Ett av kommunens strategiska områden i Österåkers vision är valfrihet och Österåker är en kommun
som präglas av en mångfald av utförare. Kommunens välfärdstjänster levereras av både privata
alternativ och kommunens egen produktion vilket ger invånare och brukare stor möjlighet att välja
utförare. Gemensamt för samtliga aktörer och leverantörer av välfärdstjänster i Österåkers kommun
är att invånarnas bästa ska stå i fokus. Detta säkerställs bland annat genom att kundvalsnämnderna
följer upp verksamheterna kontinuerligt under året. Program för uppföljning och insyn är ett verktyg
i den uppföljningen, med syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när
privata utförare anlitas.
Vid framtagande av ett program för uppföljning och insyn kan en kommun välja att fatta beslut om
att ta fram ett så kallat utvidgat program som inkluderar alla verksamheter, såväl privata som
kommunala. I Österåkers styrmodellsprinciper finns dock redan en tydlig modell för uppföljning av
all verksamhet, såväl kommunal som privat, så i programmet hänvisas istället till den
uppföljningsmodellen där detta tydligt framgår hur och när verksamheterna ska följas upp.

Bilagor
Bilaga 1 – Program för uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata utförare, daterat
2022-06-01
Bilaga 2 - Program för uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata utförare på
uppdrag av Österåkers kommun, daterat 2015-06-15
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