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§ 175 Dnr 2017-000196  

 

Svar på granskning av kommunens styrning och uppföljning av 

verksamheter som utförs av privata utförare 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens skrivelse den 5 december som nämndens 

svar på revisionens granskning av styrning och uppföljning av verk-

samheter som utförs av privata utförare.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden med 

flera nämnder överlämnat en rapport angående granskning av styr-

ning och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare. 

Revisionen begär svar av nämnden med anledning av gransknings-

rapporten senast den 26 januari 2018.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade nämn-

der säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av verksam-

heter som bedrivs av privata utförare. Revisorernas sammanfattande 

bedömning är att nämndernas styrning och kontroll av verksamheter 

som bedrivs av privata utförare i stora delar fungerar tillfredsstäl-

lande.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

kultur- och utvecklingsnämnden: 

 Att i reglementet tydliggöra ansvarsfördelningen för kontroll 

och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utfö-

rare inom det egna verksamhetsområdet 

 

 Att i nya avtal säkerställa att det tydligt framgår hur allmän-

hetens rätt till insyn i verksamheten ska tillgodoses 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 decem-

ber 2017. 

Revisionens rapport Granskning av kommunens styrning och upp-

följning av verksamheter som utförs av privata utförare.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

138. 

_____ 

Forts 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-12-05 
DNR: 2017-000196 

Kultur- och utvecklingsnämnden  
 
 
 
 

Svar avseende granskning av styrning och uppföljning av 
verksamheter som utförs av privata utförare 

Förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och utvecklingsverksamhetens 
skrivelse den 5 december som nämndens svar på revisionens granskning av styrning och 
uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden m.fl. nämnder överlämnat 
en rapport angående granskning av styrning och uppföljning av verksamheter som 
utförs av privata utförare. Revisionen begär svar av nämnden med anledning av 
granskningsrapporten senast den 26 januari 2018.  
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade nämnder säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheter som bedrivs av privata utförare. 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndernas styrning och kontroll av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare i stora delar fungerar tillfredsställande.  
 
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kultur- och 
utvecklingsnämnden: 
 
o Att i reglementet tydliggöra ansvarsfördelningen för kontroll och uppföljning av 

verksamheter som bedrivs av privata utförare inom det egna verksamhetsområdet 
 
o Att i nya avtal säkerställa att det tydligt framgår hur allmänhetens rätt till insyn i 

verksamheten ska tillgodoses 
 
Kommentarer 
Revisionen bedömer att det finns en samstämmighet kring ansvarsfördelning för 
kontroll och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare inom 
verksamhetsområdena. Granskningen av reglementena visar dock att det endast är 
kommunstyrelsen som har ett ansvar för att följa upp och övervaka verksamheter som 
bedrivs av privata utförare. Revisionens bedömning är att ansvaret rimligen bör ligga på 
respektive nämnd. Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att nämndens 
reglemente förtydligas avseende ansvaret för att kontrollera och följa upp privata 
utförare inom eget verksamhetsområde vid nästa översyn. Formuleringar i reglementet 
bör utformas lika för berörda nämnder.  
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Som revisionen påtalar har ska kommunen, enligt kommunallagen, genom avtal med 
privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i den verksamhet som lämnas över. Som nämns i revisionens granskningsrapport finns 
det privata utförare inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde. Kultur- 
och utvecklingsnämnde tar hjälp av kommunledningskontorets upphandlingsenhet vid 
upphandlingar. Verksamhetens förslag är att rutinerna för upphandlingsverksamheten 
kompletteras så att det i nya avtal som upprättas tydligt framgår hur allmänhetens rätt 
till insyn i verksamheten ska tillgodoses.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 december 2017. 
Revisionens rapport Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
utförs av privata utförare.  
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
 

 
 
 
Ulf Mattsson 
Verksamhetschef  
Kultur- och utvecklingsnämnden 

 

 








































