SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (17)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2016-06-08
Plats
Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 8 juni 2016 kl. 08.00-13.00
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande

Robert Wenglén (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (L)
Lisa Bäck (S)

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot, §§ 142-144, 146-152

Övriga deltagare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Marcus Nilsson
Tommy Samuelsson
Mattias Persson
Ingemar Nilsson
Jenny Lindström
Eva Elfborg

Kommundirektör
Kommunsekreterare
Ekonomichef, §§ 142-146
Samhällsbyggnadschef, § 142
Teknisk chef, del av § 142
Projektledare, del av § 142
Planingenjör, §§ 147-148
Kanslichef, § 152

Utses att justera

Lisa Bäck / Remco Andersson § 145

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2016-06-15
Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck / Remco Andersson § 145

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 142-152

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-06-08
Paragrafer

142-152

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-06-16

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-07-08

s. 2 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KSAU § 142

s. 3 (17)

2016-06-08
KS/KF 2014:26.103, 2016:15.209

Uppföljning Lomma Hamn/Lomma Centrum samt utvecklingen
av norra delarna av Lomma centrum
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 283/09 beslutat avskaffa projektstyrgruppen för
Lomma Hamn/Lomma Centrum.
Lednings- och samordningsansvar för det vidare arbetet med strandområdet från
och med piren i Lomma till och med Fyrkantsdammen infogades inom ansvarsområdet för projektstyrgruppen för Strandstråk Lomma-Bjärred, under kommunstyrelsen. Övrigt lednings- och samordningsansvar inom projektstyrgrupp Lomma
Hamn/Lomma Centrums tidigare ansvarsområde övertogs direkt av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 8/16 beslutat uppdra åt plangruppen
att fortsätta arbete med att utveckla de norra delarna av Lomma centrum i dialog
med Veidekke AB.
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson
och projektledare Ingemar Nilsson information. Tekniska chefen Mattias Persson
deltar vid del av ärendet behandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 143

s. 4 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:205.259

Antagande av förslag till exploateringsrutin
Ärendebeskrivning
På uppdrag av ekonomichef och samhällsbyggnadschef har en projektgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen utarbetat ett förslag till exploateringsrutin.
Uppdraget som gavs var att ta fram en exploateringsrutin med som belyser nedanstående punkter:
• Tydlig definition på vad som är exploateringsverksamhet
• Processbeskrivning från idé, beslut och igångsättning till slutredovisning inklusive flödesschema
• Förtydligande kring beslutsfattande och rollfördelning
• Förtydligande kring kopplingen mellan planarbetet/uppdraget och exploateringsarbetet
• Fastställande av exploateringskalkyler och koppling till budgetprocessen
• Ekonomisk redovisning
• Former för slutredovisning
• Avtalsrutiner
Ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen föreslår kommunstyrelsen besluta
att:
- anta föreliggande förslag till exploateringsrutin för Lomma kommun
- rutinen ska utvärderas vid utgången av 2017
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-05-16 från ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen
- Exploateringsrutin 2016-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till exploateringsrutin för Lomma
kommun.
- Exploateringsrutinen ska utvärderas vid utgången av år 2017.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 144
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2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:208.042

Kompensation för löneökningar 2016 samt ramjustering 20172019
Ärendebeskrivning
Löneöversynen 2016 för samtliga fackliga organisationer, exklusive Kommunal
och oorganiserade inom Kommunals avtalsområde, gav en genomsnittlig löneökning på 3,03 %. Löneöversyn för Kommunal kommer att genomföras först efter
sommaren, vilket innebär att kompensation för dess löneökningar kan beslutas
först efter det.
För de grupper som är klara uppgår löneökningarna 2016 till 10.513 tkr inkl. PO.
Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1.446 tkr för 2016.
Inkomstbasbeloppet har höjts med 1 200 kr år 2016 vilket innebär att nämnderna
föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 168 tkr för 2016.
Totalt har 15.950 tkr avsatts till löneökningar i budget 2016 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 3.823 tkr, dock minskar detta utrymme med kostnaden för Kommunals kommande löneöversyn.
Personalavdelningen har lämnat följande förslag till beslut:
- Att nämndernas budget för 2016 utökas med totalt 12.127 tkr enligt bilaga
och finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.
- Nämndernas budgetramar för 2017-2019 utökas med sammantaget 14.186 tkr
per år enligt bilaga och finansiering sker genom omdisponering av kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-25 från personalavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för 2016 utökas med totalt
12.127 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.
- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar för 2017-2019 utökas
med sammantaget 14.186 tkr per år enligt bilaga och finansiering sker genom
omdisponering av kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 145

s. 6 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:147.042

Godkännande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen i samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma
2015
Ärendebeskrivning
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26
att förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för år 2015 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har inhämtats separat.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Förbundet slutförde i början av verksamhetsåret flera omfattande aktiviteter.
Flera nya aktiviteter formades och igångsattes. Förbundet uppvisar för 2015 ett
positivt resultat på 2 112 tkr, vilket medfört att det egna kapitalet uppgår totalt
till 2 672 tkr. Storleken på det egna kapitalet är 2 152 tkr större än Nationella
rådets rekommendation för sparade medel/eget kapital. Enligt uppgift ska förbundet starta nya projekt under år 2016 och det kommer successivt att reducera
det egna kapitalet.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2015, revisionsberättelse och revisionsrapport för Finsam Kävlinge-Lomma
- Yttrande 2016-05-26 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2015 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Jäv
Lisa Bäck har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 146

s. 7 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2015:78.002

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och
plusgiroräkningar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04, § 38, om vilka personer och befattningar
som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
En diskussion har uppstått om innebörden i begreppet utfärda anvisningar, bland
annat har det blivit problem när checkar, ställda till Lomma kommun, ska lösas in
i banken och pengarna sättas in på kommunens konto.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att från och med 2016-0601 och tillsvidare uppdra åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, ekonom Cecilia Rick, budgetekonom Elisabet
Andersson samt ekonom Marie Bertilsson att två i förening hantera bankmedel på
kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in checkar ställda till
Lomma kommun.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-05-31 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-06-16 och tillsvidare uppdra
åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, ekonom Cecilia Rick, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom
Marie Bertilsson att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- och
plusgiroräkningar samt att lösa in checkar ställda till Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 147

s. 8 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:83.210

Sammanställning över aktuellt planläge 2016-05-31
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan i januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om
pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av
tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.
Beslutsunderlag
- Planlägeslista
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planläget 2016-05-31 och lägger
den till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden för kännedom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 148

s. 9 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2014:304.214

Detaljplan för Lomma 33:21 & Lomma 33:25 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (fastigheter vid Vegagatan) - beslut om
granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17, § 129, bl.a. att uppdra åt planeringsavdelningen att genom ny detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl., Lomma
kommun, pröva markens lämplighet för bostäder samt centrumverksamhet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala
delar i form av ny bebyggelse för verksamheter, och bostäder i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.
Planprocessen sker med normalt planförfarande.
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 25 maj– 25 juni 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2016-0601. Med anledning av inkomna synpunkter och vidare bearbetning av förslaget har
mindre justeringar gjorts. Bland annat har kravet på att markens lämplighet beträffande markförorening säkerställs vid en väsentlig förändring av användningen införts som generell bestämmelse. Planområdet har även utökats i norr för att möjliggöra en mer ändamålsenlig fastighetsbildning, vidare medges garage/uthus
längs planområdets södra gräns.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-01 från planeringschefen och planarkitekt/planingenjör John
Wadbro
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-06-01
- Samrådsredogörelse 2016-06-01
- Plankarta med planbestämmelser 2016-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 201606-01 samt att godkänna detaljplaneförslag för Lomma 33:21 & Lomma 33:25
m.fl. upprättat 2016-06-01 för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 149
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2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:153.736

Yttrande över Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10 att godkänna avtal om överlåtelse av
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och
Region Skåne, fr.o.m. 2011-10-01. Avtalet omfattade, utöver överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst, också finansieringen av densamma t.o.m. 2015-12-31.
Fullmäktige har därefter, 2014-06-12, beslutat att godkänna överenskommelse
mellan kommunen och Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter, med giltighet fr.o.m. 2015-01-01. 2015-överenskommelsen innebar bl.a. ett
tydliggörande av ansvarsfördelningen och en utveckling av samverkansformerna,
mellan kommunen och regionen.
Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne.
Region Skåne har nu, genom Skånetrafiken, genomfört en översyn av dokumenten
”Sjukreseregler 2009” och ”Färdtjänstregler 2011”. Översynen har mynnat ut i
förslag till ”Riktlinjer för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst” respektive ”Allmänna resevillkor för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst”. Berörda kommuner
har beretts tillfälle att yttra sig.
Socialnämnden har 2016-05-31, § 40, beslutat överlämna följande kommentarer
till kommunstyrelsen:
Socialnämnden konstaterar, efter dialog med ansvariga vid Skånetrafiken, att
de nya styrdokumenten i huvudsak består i förtydliganden och i några fall
kvalitetshöjningar, i förhållande till de regelverk som gäller idag. Förtydliganden har exempelvis skett avseende färdtjänsttillståndets varaktighet och
vad som kan ligga till grund för återkallande av tillstånd, medan kvalitetshöjningar finns avseende utökade möjligheter till resa i annan kommun utanför
Skåne, ersättning för försenad resa och tillhandahållande av barnsäkerhetsutrustning.
Socialnämnden finner ovanstående förändringar bra och har i övrigt följande
kommentarer:
Allmänna resevillkor för serviceresor
- Punkt 4.5 – Socialnämnden föreslår att omfattningen av avstegen från
den maximala väntetiden inkluderas i den statistik som regelbundet redovisas för kommunerna.

Utdragsbestyrkande
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2016-06-08

KSAU § 149 (forts.)
-

Punkt 9 – Socialnämnden förutsätter att Skånetrafiken i tillämpningen av
föreskrifterna i 9.1-9.3, vid incidenter beaktar eventuella samband med
resenärs psykisk funktionsnedsättning.

Riktlinjer för serviceresor
- Punkt 4.2, stycke 6 – Socialnämnden utgår ifrån att kunden i god tid
varslas om tillståndsperiodens utgång.
- Punkt 4.7 – Socialnämnden anser att riktlinjer om antal personer som får
medfölja behöver förtydligas. I punkt 4.6 anges att kunden kan beviljas
mer än en ledsagare, vilket kan innebära att antalet medföljande personer
kan överstiga det maxantal om två som anges i punkt 4.7.
Beslutsunderlag
– Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för
serviceresor, Skånetrafiken
– Allmänna resevillkor för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst,
Skånetrafiken
– Riktlinjer för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst, Skånetrafiken
– Protokoll från socialnämnden § 40/16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun lämnar följande synpunkter över förslag till Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor:
Lomma kommun konstaterar, efter dialog med ansvariga vid Skånetrafiken, att de
nya styrdokumenten i huvudsak består i förtydliganden och i några fall kvalitetshöjningar, i förhållande till de regelverk som gäller idag. Förtydliganden har exempelvis skett avseende färdtjänsttillståndets varaktighet och vad som kan ligga
till grund för återkallande av tillstånd, medan kvalitetshöjningar finns avseende
utökade möjligheter till resa i annan kommun utanför Skåne, ersättning för försenad resa och tillhandahållande av barnsäkerhetsutrustning.
Lomma kommun finner ovanstående förändringar bra och har i övrigt följande
kommentarer:
Allmänna resevillkor för serviceresor
- Punkt 4.5 – Lomma kommun föreslår att omfattningen av avstegen från den
maximala väntetiden inkluderas i den statistik som regelbundet redovisas för
kommunerna.
- Punkt 9 – Lomma kommun förutsätter att Skånetrafiken i tillämpningen av föreskrifterna i 9.1-9.3, vid incidenter beaktar eventuella samband med resenärs psykisk funktionsnedsättning.

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 149 (forts.)
Riktlinjer för serviceresor
- Punkt 4.2, stycke 6 – Lomma kommun utgår ifrån att kunden i god tid varslas
om tillståndsperiodens utgång.
- Punkt 4.7 – Lomma kommun anser att riktlinjer om antal personer som får medfölja behöver förtydligas. I punkt 4.6 anges att kunden kan beviljas mer än en ledsagare, vilket kan innebära att antalet medföljande personer kan överstiga det
maxantal om två som anges i punkt 4.7.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 150

s. 13 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:216.002

Fastställande av reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
En genomgripande genomgång har genomförts av kommunstyrelsens och samtliga nämnders reglementen under året. För kommunstyrelsens reglemente innebär
förslaget om förändring bland annat att ansvarsområdet utökats med kommunens
ansvar enligt lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor.
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats löpande och senast 201502-04, § 39. Efter genomgång av delegationsordningen föreslår kanslichefen tilllägg dels avseende beslutanderätt enligt lag och förordning om brandfarliga och
explosiva varor och dessutom förtydliganden och i vissa fall förändrad ansvarsnivå.
Ändringsförslagen är utarbetade efter samråd med kommundirektören och övriga
delegater.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-01 från kanslichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 151

s. 14 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:178.012

Fastställande av preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen
2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt styrsystem för Lomma kommun, varav bl.a. följer att nämnderna ska upprätta nämndsplan.
Kommunstyrelsen har vid möte 2016-03-09 arbetat med framtagande av nämndsplan för 2017.
Utvecklingsavdelningen har sammanställt förslag till preliminär nämndsplan för
kommunstyrelsen 2017. I förslaget har mål och nyckeltal satts för de fyra områdena kvalitet, service, hållbarhet och trygghet. Totalt sju mål är formulerade för
kommunstyrelsen. Inför den definitiva versionen, som fastställs i december, ska
nyckeltal för bullernivån tas fram.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-06-01 från utvecklingschefen
– Nämndsplan 2017, Kommunstyrelsen Preliminär
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen fastställer preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2017,
reviderad enligt av utskottet givna direktiv, enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 152

s. 15 (17)

2016-06-08
Dnr KS/KF 2016:16.109

Fastställande av program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunerna är ansvariga för verksamheter som utförs av privata utförare genom
avtal. Riksdagen har i kommunallagen ställt krav på att kommunerna ska ha ett
strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Enligt kommunallagen
(1991:900), 3 kap 19 b§, ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare.
I programmet ska utöver fullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare också anges hur dessa och övriga föreskrifter på området
ska följas upp och dessutom hur allmänhetens insyn i de privata utförarnas verksamhet ska tillgodoses.
Programmet ska omfatta mandatperioden och omfatta all verksamhet som kommunen upphandlar, inom samtliga verksamhets- och ansvarsområden. Det ska
avse såväl hela verksamheter som delar av verksamheter, med stor betydelse för
medborgarna/brukarna.
Fristående skolor och förskolor omfattas inte av programmet, då deras verksamhet
är tillståndsreglerad och inte handlas upp.
Förslaget
Föreliggande förslag till program består av mål och riktlinjer, ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt, avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, riktlinjer för hur uppföljning och kontroll ska ske samt riktlinjer för hur allmänhetens
insyn ska tillgodoses.
Förslaget har utarbetats i samverkan med representanter för förvaltningarna och
bygger på av kommunfullmäktige fastställda övergripande mål 2015-2019 och
uppföljningskrav i gällande avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-01-20 § 12 beslutat att remittera det föreliggande förslaget till nämnderna för yttrande.
Yttranden
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-02-29 § 14 beslutat att inte ha något att erinra mot förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-03-01 § 18 beslutat att inte ha något att
erinra mot förslaget.
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Tekniska nämndens arbetsutskott har 2016-04-11 § 54 beslutat att inte ha något att
erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-05–24 § 74 beslutat att inte ha några synpunkter på förslaget.
Socialnämnden har 2016-05-31 § 39 överlämnat följande kommentar.
”Privata utförare av tjänster som omfattas av föreliggande förslag finns idag, i
olika omfattning, inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden; Hälsa,
vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg respektive LSS-verksamhet.
Socialnämnden ser vissa svårigheter i att tillämpa föreslaget program i alla dess
delar, vid köp av individuellt anpassad vård och behandling för enskilda brukare inom verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg samt individuellt
anpassad stöd och service för brukare inom LSS-verksamheten. Nämnden utgår
ifrån att programmets skrivningar om anpassningsmöjligheter avseende uppföljning och kontroll respektive allmänhetens insyn, kan tillämpas i dessa fall.
I förslagets bakgrundsbeskrivning framgår att programmet inte får genomslag
på redan ingångna avtal. Socialnämnden konstaterar dock att programmet huvudsakligen motsvaras av skrivningar i de avtal som idag gäller mellan socialnämnden och de privata utförarna av vård och omsorg inom särskilt respektive
ordinärt boende.”
Det kan konstateras att lagstiftarens avsikt är att programmet ska gälla all verksamhet som kommunen upphandlar och som har betydelse för medborgarna. Det
är inte avsikten eller möjligt att exkludera programmets giltighet för privata utförare som kommunen anlitar för uppdrag under kortare perioder eller till en begränsad mängd brukare.
Förslaget till program rymmer en anpassning av uppföljning och allmänhetens insyn till omständigheter när den private utföraren anlitas enbart i liten omfattning.
Vad gäller uppföljning och kontroll framgår i fjärde stycket i förslaget att denna
ska anpassa till den verksamhet som bedrivs och kan ha olika utgångspunkter.
Vad gäller allmänhetens insyn framgår av andra stycket att kraven inte ska ställas
högre än vad som är rimligt.
Programmet måste således avse samtliga privata utförare, men är utformat så att
det ger nämnden ett utrymme för en hantering som är relevant i det enskilda fallet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-01 från kanslichefen
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 54/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 18/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 14/16
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- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 74/16
- Protokoll från socialnämnden, § 39/16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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