PROTOKOLL

Regionstyrelsen 8 maj 2019

Sida 22 (50

§ 127

Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata
utförare i Region Norrbotten
Dnr 1056-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region
Norrbotten.

Yttrande till beslutsförslaget
Likväl som regionen följer upp verksamheter i egen regi är det viktigt att
följa upp verksamheter som på uppdrag av regionen utförs av privata utförare.

Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen har Region Norrbotten möjlighet att lämna
över verksamhet till privata utförare. Kommunallagen ställer krav på att
fullmäktige, för varje mandatperiod, ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Ärendet
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över verksamhet till privata utförare. Region Norrbotten är ansvarig för verksamheter
som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa
upp och kontrollera.
Nya krav infördes i kommunallagen från och med den 1 januari 2015, i syfte
att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare, samt att öka
allmänhetens möjligheter till insyn i de verksamheter som bedrivs av privata
utförare på regionens uppdrag. Den reviderade kommunallagen ställer krav
på att fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige
kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd.
Programmet omfattar privata verksamheter som utför uppdrag inom ramen
för Region Norrbottens ansvarsområden genom avtal med regionen. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att uppföljningen
regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Det innebär att förfrågningsunderlag och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar vid
uppföljning av verksamheten. Avtalet ska också reglera hur uppföljningen
återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. Regionstyrelsen

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-48, 2.2

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 8 maj 2019

Sida 23 (50

och regionala utvecklingsnämnden ska följa upp att uppdrag till privata utförare utförs enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och
avtal. Rapportering kommer att i möjligaste mån ske som en del av regionens ordinarie rapporteringssystem med delårsrapporter och årsredovisning.
Det bifogade dokumentet utgör Region Norrbottens program för uppföljning
av privata utförare för aktuell mandatperiod. Programmet ska följas upp och
revideras inför varje ny mandatperiod.
Bilagor:
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer
Avdelningsdirektörer
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