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Bakgrund 

Enligt 5 kap 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program innehållande mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter utförda av privata utförare. Dessa bestämmelser 
innefattar både välfärdstjänster och tekniska verksamheter. Efter beslut i 
fullmäktige får kommuner och landsting överlämna driften av en kommunal 
angelägenhet till juridisk person eller enskild individ. Detta gäller dock inte de 
fallen där det i lag eller förordning finns reglerat att angelägenheten ska 
bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning. 
Överlämnandet av skötseln av kommunala angelägenheter kan handla om 
hela verksamheter som sköts av privat utövare eller delar av verksamheter, 
exempelvis ett helt äldreboende eller endast dess bespisning. 

KL 10 kap § 8 beskriver att när driften av en kommunal angelägenhet lämnats 
över till privat utförare enligt avtal som kommunen följa upp och kontrollera 
verksamheten. Det krävs enligt bestämmelsen aktiv uppföljning. Syftet med 
detta är att möjliggöra insyn för allmänheten, säkra leverans enligt avtal, att 
upptäcka och förutse avvikelser och skapa underlag för utvecklingsarbete. 

Nämnd eller styrelse ska försäkra sig om och säkerställa att allmänheten får 
insyn i den privata utförarens verksamhet liksom den i egen kommunal regi. 
Information ska lämnas på ett sätt som är relevant, begripligt, jämförbart och 
tillgängligt. Utföraren ska även lämna uppgifter till kommunen vid begäran. 
Utförarens skyldigheter till uppgiftslämnande begränsas till sådant som kan 
lämnas inom rådande lagar och författningar, inte anses utgöra en 
företagshemlighet eller skapar omfattande merarbete. 

En kommunal angelägenhet är sådant som är av allmänt intresse och har 
anknytning till kommunens område och medborgare som inte ska handhas av 
stat, landsting eller annan. Kommunallagen reglerar det som kommunen är 
skyldig att tillhandahålla. Exempel på sådana angelägenheter är 
vattenförsörjning, äldreomsorg och lokalvård.  

1. Syfte 

Syftet med att Kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställer ett 
program för privata utförare är att säkerställa kvaliteten på de kommunala 
angelägenheterna. Detta program ska verka vägledande för arbetet med de 
privata utförarna och beskriver de grundkrav och det ansvar som följer med 
att utföra kommunala angelägenheter. Kommunallagens mål med 
bestämmelserna är att programmet för privata utförare ska generera 
förbättrad kontroll och uppföljning av privata utförare samt ökad insyn för 
allmänheten i de privata utförarnas verksamhet. 

En kommunal angelägenhet är det som rör kommunen eller kommunens 
medborgare. Detta reglerar i kommunallagens andra kapitel, där beskrivs 
även de undantag som finns. 
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2. Privat utförare 

En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ som utför en 
kommunal angelägenhet enligt 10 kap 7 § i kommunallagen.  

En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Detta kan vara 
en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Även 
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. 
De aktuella lagbestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som 
huvudman för en angelägenhet. Ett bolag som ägs av kommunen helt eller 
delvis räknas inte som en privat utförare. Stiftelse, eller förening som 
kommunen varit med och bildat och där kommunen styr tillsammans med 
annan aktör räknas inte heller som privat utförare. Programmet omfattar inte 
fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom 
tillståndsgivning och omfattas därför inte av 10 kap. 7 § kommunallagen. 
Organisationer och företag som utför mindre och enstaka tjänster åt 
kommunen omfattas inte heller av begreppet privata utförare. Verksamheten 
lämnas oftast över efter en offentlig upphandling eller efter införandet av ett 
valfrihetssystem. Avtal tecknas med en privat utförare.  

3. Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla kommunala angelägenheter, både om 
utförandet sker i kommunens egen regi och när verksamheten drivs av en 
privat utförare. Kommunen är därmed skyldig att tillhandahålla tjänster med 
lagenliga och tillfredsställande kvalitéer till kommunens invånare. Däremot 
omfattas inte fristående förskolor och skolor av kommunallagen 10 kap § 4 
utan de är sina egna huvudmän. 

En upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), i 
enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) leder till det formella 
överlämnandet av verksamheten som ska skötas av privat utförare. 
Kommunen är fortfarande huvudman för verksamheter både vid upphandling 
med entreprenör liksom när verksamheten bedrivs av entreprenörer i ett 
valfrihetssystem.  

4. Vilka omfattas av program för privata 

utförare? 

De som omfattas av programmet för privata utförare är de som sköter 
kommunala angelägenheter och 

• vars uppdrag upphandlats enligt LOU, LOV eller LUF 

eller 
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• uppdrag som sammantaget uppnår aktuellt tröskelvärde enligt 
upphandlingslagstiftningen 

5. Riktlinjer 

Här presenteras programmet för privata utförares riktlinjer. 

Upphandling 

Det finns flera lagar att förhålla sig till gällande offentlig upphandling, 
exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om 
valfrihetssystem (LOV) och lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF). Upphandling ska genomföras enligt de 
grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. Detta innebär 
exempelvis att upphandling genomförs på ett objektivt sätt, på affärsmässiga 
grunder och i konkurrens. Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns vid 
upphandling och att ta hänsyn till miljö, sociala och etiska villkor. Vid varje 
upphandling ska kvalitet till rätt kostnad säkerställas liksom att samarbetet 
ska ske med professionella och seriösa aktörer. 

Avtal 

Avtal ska utformas så att det tydligt redogör för vad som förväntas av 
utförarens drift av den kommunala angelägenheten för att den ska bedrivas 
med hög kvalitet samt i linje med kommunens krav. 

Avtalet ska också innehålla hur samverkan mellan kommunen och utförare 
genomförs, hur brister i verksamheten ska hanteras och hur uppföljningen av 
verksamheten ska utföras. 

Konkurrensneutralitet 

När kommunal verksamhet konkurrerar med privata utförare ska likvärdiga 
villkor och ersättningar utgå för uppdragen. Detta gäller ovillkorligen 
verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Även kontroll och 
uppföljning utformas och genomförs på samma sätt oberoende av om 
verksamheten är i kommunens egen regi eller utförs av privata utförare. 

6. Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar för att säkerställa genom avtal att de privata utförarna 
bedriver sin verksamhet enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som 
gäller, eller kan komma att gälla, för verksamheten. Även de mål och riktlinjer 
som Kommunfullmäktige beslutar om ska nämnden fastställa att de följs i 
respektive kommunal angelägenhet. Nämnderna har uppdraget att formulera 
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ett begränsat antal inriktningsmål för de olika verksamhetsområdena och följa 
upp dess resultat. 

Nämnden ska även presentera en plan för kommunfullmäktige en gång per 
mandatperiod.  

Planens innehåll: 

• nämndens uppföljningsansvar i sammanfattande beskrivning 
• vad som ska följas upp 
• formen för uppföljning 
• tidsplan 
• vem/vilka som ansvarar för uppföljning 
• granskningsområden 
• form för återkoppling av resultat (till nämnd, utförare och allmänhet) 

 

7. Tillgång till information 

Bestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal lämnas 

över från en kommun, en region eller ett helägt kommunalt bolag till en privat 

utförare finns i 8 kap. 17 § samt 10 kap. 3 och 9 §§ kommunallagen.  

Kumla kommun ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information 

som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i den verksamhet som 

lämnas över till en privat utförare. Utföraren ska lämna information i de fall 

kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att 

få insyn i hur uppdraget utförs. Informationen ska även kunna utgöra ett 

underlag för medborgare att göra ett aktivt val av utförare i de fall tjänsten 

utförs enligt lagen för valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystem enligt LOV 

innebär att den enskilde ger möjlighet att välja leverantör av en viss tjänst 

bland de leverantörer som godkänts och som den upphandlade myndigheten 

tecknat kontrakt med. Utförarens skyldighet till att lämna uppgifter begränsas 

till att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. 

Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningen. Informationen ska vara 

lättillgänglig, saklig, relevant, informativ och överskådlig. 

 


