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Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som 

utförs av kommunala och 

privata utförare 2016-2018 

Syfte 

Enligt kommunallagen (3 kap 19 b §) ska fullmäktige för varje mandatperiod 

anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. Enligt ett förslag till ändring av kommunallagen 

föreslås även att programmet ska omfatta sådan verksamhet som utförs av 

kommunala utförare men som skulle kunna utföras av privata utförare. Detta 

program föregriper det förslaget till lagändring och omfattar därför 

verksamheter oavsett utförare. 

Syftet är att styra hur kommunen ska kontrollera och följa upp samt ange mål 

och riktlinjer för sådana verksamheter. Syftet är vidare att ange hur 

allmänhetens insyn ska tillgodoses i de verksamheter som utförs av privata 

utförare. Programmet omfattar verksamheter som upphandlas inom alla 

kommunala områden. 

 

Riktlinjer och mål 

Rätt till insyn 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som 

gör det möjligt att ge allmän insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. 

Kvalitetsutveckling 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 

kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara 
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tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan 

beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska 

hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner 

eller häva avtal ska vara tydligt reglerat i avtal. 

Kontroll och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i egen regi ska 

utformas på liknande sätt som för privata utförare. Granskningen ska bidra till 

kvalitetsutveckling så att medborgarna är nöjda med den verksamhet som 

kommunen ansvarar för. 

Mål 

Varje nämnd ska med utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa 

att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet enligt: 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller 

- de mål och andra regleringar som kommunfullmäktige och nämnd har 

fastställt i kommunbudget, nämndbudget eller andra styrdokument. 

 

Uppföljning och samordning 

Återkoppling till kommunfullmäktige utifrån detta program ska ske i samband 

med årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för samordning av arbetet 

enligt detta dokument. 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-10-11 § 144 

Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 
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