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Delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53)  

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 

delbetänkandet ”Privata utförare – kontroll och insyn” (SOU 2013:53) från utredningen 

om en kommunallag för framtiden. 

Saco välkomnar utredningens strävan att tydliggöra begrepp och befogenheter när det 

gäller ansvaret för de verksamheter som bedrivs på kommunernas, landstingens och 

regionernas uppdrag. I allt väsentligt kan organisationen tillstyrka de lagda förslagen. 

Det finns dock skäl att göra några kommentarer. 

Utredningen föreslår en omfattande skyldighet för kommunerna att informera om 

innehållet i de olika verksamheter där medborgarna kan välja mellan olika alternativ. 

Saco förutsätter att denna skyldighet tolkas på ett sätt som gör informationshanteringen 

hanterlig för alla berörda. Det är rimligt att grundkravet ska vara att informationen är 

tillgänglig, snarare än att den sätts i händerna på berörda medborgare. Det måste 

utförarna som tar fram informationen på huvudmannens uppdrag, inte huvudmannen 

själv.  

Det är också självklart att alla utförare bör tillhandahålla information och att alla blir 

föremål för huvudmannens uppföljning, även de kommunala. Utredningen förklarar att 

frågan om likvärdig uppföljning inte legat inom dess uppdrag, men då lagstiftaren 

behandlar utredningens förslag bör likställdhetskravet skrivas in. 

Kraven på information från utförarna bör hållas på en nivå som är rimlig med hänsyn 

till brukarnas behov. Alltför högt ställda krav riskerar att leda till att färre entreprenörer 

lämnar anbud, vilket minskar möjligheterna att erbjuda medborgarna alternativ och god 

kvalitet. 

Flera av utredningens resonemang om insyn, uppföljning och uppgiftslämnande 

återkommer till behovet av att säkerställa att utförarna kan fullfölja sina åtaganden och 

att deras tjänster håller god kvalitet. Det förvånar Saco att utredningen inte i detta 

sammanhang prövat möjligheten att utnyttja tekniker som under årtiondenas lopp 

utvecklats i samspelet mellan beställare och utförare i den privata sektorn: 

- Kvalitet är ofta svår att mäta i nyckeltal, men en möjlighet att lösa 

kvalitetstvister är genom skiljemannaförfaranden. Antagligen skulle ett ökat 

bruk av skiljeklausuler i entreprenadavtal kunna erbjuda en möjlighet även i 

kommunala sammanhang.  

- På samma sätt får utförare av privata uppdrag ofta ställa bankgaranti för att 

säkra att uppdraget fullföljs, även om utföraren hamnar på obestånd. Det 

borde vara möjligt att minska riskerna att kommunerna får ta över genom 

motsvarande krav vid kommunala upphandlingar, vilket skulle lindra trycket 

på de kommunala huvudmännen att genom informationsinhämtning försöka 

förutse skadefallen.  

Saco välkomnar den förutskickade översynen av kommunstyrelsens befogenhet 

gentemot andra nämnder i den kommunala beslutsorganisationen. 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, DIK, Jusek, 

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund bilägges. 
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