
 
 
 
 
Interpellation från Miljöpartiet de gröna 
till kommunstyrelsens ordförande eller den det berör 
 
Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller 
enligt kommunallagen från 1 januari 2015. Syftet med förändringarna i 
kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 
samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Som bakgrund till de nya kraven på kommunfullmäktige ligger dels 
utredningen om en kommunallag för framtiden SOU 2013:53 Privata utförare 
– kontroll och insyn och dels Prop. 2013/14:118 Privata utförare av 
kommunal verksamhet.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt den nya regeln i 3 kap 19b § KL anta ett 
program för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. Beslutet kan inte delegeras till styrelse eller nämnd. Syftet med att 
kommunfullmäktige ska lägga fast programmet är att lyfta frågorna om 
uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå. 
 
För att stödja kommunerna i framtagandet av egna program har Sveriges 
kommuner och landsting SKL inbjudit till seminarier där ett kunskapsmaterial 
också presenterats. Enligt SKL behöver kommunerna inte ta fram nya 
målformuleringar eftersom det i befintliga styrdokument, styrprocesser, 
gällande avtal och beslut ska finnas riktlinjer för hur kontrollen ska handhas.  
Det program som kommunfullmäktige ska anta för kontroll- och uppföljnings-
arbete avseende privata utövare kan således kopplas till befintliga mål och 
riktlinjer för verksamhet som bedrivs i egen regi. Ett flertal kommuner har 
redan i kommunfullmäktige antagit lagstadgat program för kontroll och insyn. 
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd önskar svar på följande frågor: 
 

1. I vilket forum pågår arbetet med framtagande av ett program? 
 

2. Har beredningsgången fastställts? 
 
3. Har kommunen identifierat vad som kan användas i den befintliga 

styrningen och organisationen gällande mål och riktlinjer, budget- och 
styrdokument? 
 

4. Har man identifierat vilka verksamheter som omfattas av programmet? 
 

 
 
 
Carolin Robson, gruppledare 


