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Nr 197. Angående revisorers rätt till in
syn i entreprenader
(KSN-2011-0336)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att kommunen i avtalen med externa utfö-
rare ska skriva in text i enlighet med kom-
munrevisionens förslag om inte särskilda skäl 
föreligger.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatma-
ri Waldau (V) reserverar sig till förmån för att 
kommunfullmäktige ska besluta 

att kommunen i avtalen med externa utfö-
rare ska skriva in i text i enlighet med kom-
munrevisionens förslag, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att återkom-
mande följa upp implementeringen av detta 
beslut i nämnder, styrelser och bolag.

Uppsala den 23 november 2011

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher La-
gerqvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia 
Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Ma-
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), 
Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Kommunrevisionen inkom den 19 maj 2011 
med en skrivelse till kommunstyrelsen, bilaga 

1, utsändes separat. Revisionen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar om att deras rätt 
att granska kommunal verksamhet som drivs 
av externa aktörer skrivs in i avtal mellan upp-
handlande nämnd och extern utförare.

I skriften God revisionssed i kommunal verk-
samhet 2010 framgår att kommunrevisionens 
möjlighet att granska även externa utförares 
verksamhet bör regleras i avtal. Kommunrevi-
sionens tillträde till externa utförares verksam-
het innebär inte att en granskning ska beröra 
utförarens organisation, ekonomi/redovisning, 
drifts- och affärsförhållanden. Däremot mot 
krävs att kommunrevisionen har möjlighet att 
fysiskt besöka externt drivna verksamheter och 
träffa såväl ledning som medarbetare, brukare 
och i förekommande fall anhöriga.

Kommunrevisionen har därför använt sin 
initiativrätt och föreslagit kommunfullmäktige 
besluta om att i samtliga avtal med externa ut-
förare följande skrivs in:

”För att bedöma den kommunala verksam-
hetens ändamålsenlighet har kommunens re-
visorer rätt att granska den verksamhet som 
externa utförare bedriver enligt avtal med 
kommunen och de effekter den skapar hos den 
som verksamheten är avsedd för – i förhållan-
de till mål, beslut och avtal. 

Revisorerna granskar inte den externa ut-
förarens organisation, ekonomi/redovisning, 
drifts- och affärsförhållanden.”

Ansvaret för styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll har den styrelse eller nämnd som 
kontrakterat utföraren eller som är tillstånds-
myndighet och/eller bidragsgivare.”

Föredragning
De förtroendevalda revisorerna är kommun-
fullmäktiges instrument för att granska och 
kontrollera den verksamhet som bedrivs i sty-
relser, nämnder och bolag. Den övergripande 
revisionsuppgiften för kommunrevisionen är 
att granska att fullmäktiges beslut följs och att 
politiska mål och ekonomiska ramar nås. 

Uppsala kommun har en styrmodell där 
uppdragsnämnder ansvarar för den politiska 
utvecklingen och den ekonomiska priorite-
ringen inom av kommunfullmäktige angivna 
inriktningsmål och ekonomiska ramar. De se-
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nare årens utveckling med en allt högre grad av 
konkurrensupphandling av verksamheter och 
ökat brukarval inom skola, vård och omsorg 
har lett till en stor mångfald av utförare. 

Den förändring som successivt kommu-
nerna	har	fått	från	att	både	ansvara,	finansiera	
och producera välfärdstjänster till att ansvara, 
finansiera	 och	 upphandla	 dessa	 har	 inneburit	
att kommunrevisionens arbetssätt behöver ut-
vecklas. 

För att ha möjlighet att granska uppdrags-
nämndernas arbete och kontrollera att kom-
munfullmäktiges beslut verkställs och får ef-
fekt för medborgare i allmänhet och brukarna 
av kommunens verksamhet i synnerhet krävs 
att kommunrevisionen får tillträde till såväl 
de kommunala som de externa utförarna. Ett 
sådant tillträde innebär inte att uppdragsnämn-
derna på något sätt fråntas sitt ansvar för styr-
ning, ledning, uppföljning och kontroll av den 
verksamhet som har kontrakterats genom upp-
drag eller upphandling. 

Kommunrevisionens uppgift är att granska 
utförarnas verksamhet utifrån de ingångna 
uppdragen och avtalen med respektive upp-
dragsnämnd och sambandet med de inrikt-
ningsmål som kommunfullmäktige har beslu-
tat om och effektmål som uppdragsnämnderna 
fastställt för att säkerställa måluppfyllelse. Re-
visorerna granskar inte den externa utförarens 
organisation, ekonomi/redovisning, drifts- och 
affärsförhållanden.

Genom att följa kommunrevisionens för-
slag säkerställs att kommunrevisionen får de 
verktyg som krävs för att granska uppdrags-
nämndernas arbete och ge förslag på utveck-
lingsområden som är relevanta för att kom-
munfullmäktiges beslut når medborgare och 
brukare. 

Av ovanstående skäl föreslås kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige att följa 
kommunrevisionens förslag och besluta att 
kommunrevisionens rätt att få tillträde till ex-
terna utförare avtalsregleras i samtliga kom-
mande avtal.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
Kommunrevisionens granskningsarbete har 

genom införande av föreslagen avtalstext inte 
utökats.




