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Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

Programmet syftar till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare 
samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  

Definition av privat utförare 
Med privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även 
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. 

Ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller kommunala stiftelser är inte att 
betrakta som privat utförare. 

Omfattning av programmet  
Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs 
av en upphandlad utförare1 och då verksamheten bedrivs av utförare i ett 
valfrihetssystem2.   

I Alingsås kommun omfattar programmet all3 den verksamhet som 
kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden som riktar sig till och 
rör medborgarna, till exempel hela verksamheter såsom särskilda boenden 
för äldre eller delar av verksamhet med stor betydelse för 
medborgaren/brukaren till exempel måltidsverksamhet eller städning i skolan. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna 
huvudmän för verksamheten och är reglerade genom tillståndsgivning.  

Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter programmet 
fastställts i kommunfullmäktige.  

1 Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) 
2 Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 
3 Med all verksamhet avses all den verksamhet som upphandlas inom alla 
verksamhetsområden (vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och 
parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc.) 
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Mål för verksamheter som drivs av privata utförare 
Kommunens prioriterade mål och indikatorer är tillika mål för verksamheter 
som upphandlas och drivs av privata utförare. De prioriterade målen och 
indikatorerna finns i Flerårsstrategi för Alingsås kommun.  

I förfrågningsunderlag ska det framgå vilka prioriterade mål och indikatorer 
som är aktuella för verksamheten som ska upphandlas och utgöra 
avtalsinnehåll i avtal med den privata utföraren, vilket föreskrivs i Riktlinjer för 
upphandling och inköp för Alingsås kommun och dess bolag. 

Uppföljning och kontroll av mål och avtal  
Uppföljning och kontroll av mål och avtal följer kommunens beslutade 
strukturer härför och återfinns i Styrmodell Alingsås kommun.  

Allmänhetens insyn och informationsskyldighet 
Kommunen ska kunna tillhandahålla skälig information om de verksamheter 
som drivs av privata utförare och som kommunen har tecknat avtal med. Med 
skälig information avses information inom följande områden:  

• Verksamhetens kvalitet 

• Avvikelser i verksamheten 

• Personalen och deras villkor 

• Miljö-, integrations- och jämställdhetsarbete 

• Privata utförares ekonomi 

• Ägarförhållanden och företrädare 
 

I Riktlinjer för upphandling och inköp för Alingsås kommun och dess bolag 
föreskrivs att den privata utförarens informationsskyldighet ska göras till en 
avtalsrättslig fråga. Berörd förvaltning/nämnd ska kunna begära ovanstående 
information från privat utförare som avtal tecknas med.  

Berörd nämnd/förvaltning ansvarar för att kommunicera resultat av 
uppföljning och kontroll med medborgarna. I de fall där enskilda personer kan 
välja mellan olika utförare ska förvaltningen/nämnden kunna lämna 
information om samtliga utförare.  
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