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Ägardirektiv för produktionsutskottet
Produktionsutskottet ansvarar för egenregin av skolverksamheten i
Danderyds kommun. Egenregin ingår som en del i bildningsförvaltningen
(BF). Egenregin är utförare och arbetar inom ramen för kundvalssystemet
där utbildningsnämnden är beställare.
Ägaridé
- Egenregiverksamheten får endast vara verksam inom kommunens
obligatoriska välfärdsverksamheter, om inte särskilda uppdrag ges
av kommunfullmäktige.
-

Ändamålet/idén är att Danderyds kommun ska ha en
egenregiverksamhet i syfte att långsiktigt kunna garantera
kompetens och resurser inom följande verksamhetsområden:
▪
▪
▪
▪

Förskola
Grundskola inklusive förskoleklass
Gymnasieskola
Särskola

För grundskola inklusive förskoleklass finns ytterligare syftet att
svara upp mot kommunens sistahandsansvar.
-

Egenregin har särskilt uppdrag att vara verksam inom följande
områden utifrån att långsiktigt kunna erbjuda kompetens och
resurser.
▪ Kulturskola
▪ Ungdomsmottagning

Verksamhetens inriktning
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för konkurrensneutralitet. Som
kommunal utförare gäller att agera såväl affärsmässigt som utifrån god
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ekonomisk hushållning. Verksamheten ska bidra till goda och trygga miljöer
för barn och elever samt övriga intressenter. Egenregin ska vara efterfrågad
av kunder i en omfattning, så att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ.
Ekonomiska utgångspunkter
Kommunfullmäktige beslutar om avkastningsnivån i samband med det
årliga budgetbeslutet. Avkastningen ska för 2020 utgöra noll procent på
omsättningen, dvs. egenregins samlade intäkter. Egenregi ska genomföra
åtgärder för att nå en budget i balans 2020. Om en budget i balans inte kan
uppnås under 2020 ska en åtgärdsplan tas fram som visar hur en budget i
balans ska uppnås. En sådan åtgärdsplan ska presenteras senast i
delårsrapporten 2020. Egenregin kan varje år begära investeringsmedel
vilka beslutas av kommunfullmäktige.
Produktionsutskottet beslutar årligen om affärsplan med budget.

Uppföljning och dialog
Egen regin ska tillämpa kommungemensamma policies och andra
övergripande styrdokument. Till dessa hör kommunens vision och
styrmodell. Egenregin ingår i den affärsmodell som reglerar
kommunledningskontorets interna tjänster. Likaså omfattas egenregin av
kommunens hyresmodell. Anvisningar avseende budget och bokslut gäller
även egenregin. Produktionsutskottet ska säkerställa att kvalitet och
ekonomi når upp till kraven i detta ägardirektiv. Kontinuerlig dialog ska ske
med produktionsutskottet.
Egenregin ska kontinuerligt föra dialog med beställarfunktionen. Till grund
för dialogen ska egenregin ta fram analyser rörande:
▪ Omvärlds/marknadsbevakning
▪ Kvalitets- och effektivitetsutveckling
▪ Risk-och känslighetsanalys
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