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Kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2016

Remiss - Kommunfullmäktiges program för uppföljning
och insyn
Ärendet
Från och med den 1 januari 2015 gäller att kommunfullmäktige inför varje
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Syftet med att
fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning
och insyn till en politisk strategisk nivå. Bestämmelserna gäller all
verksamhet som kommunen upphandlar och särskilt de verksamheter som
tydligt riktar sig till och rör medborgarna.
Bestämmelserna återfinns i 3 kap. kommunallagen (1991:900) KL.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker kommunledningens förslag och
sänder förvaltningens yttrande som sitt svar till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Nämnden har i flera år genomfört ett systematiskt kvalitetsarbete som är
riktat till såväl egenregi som privata utförare inom ansvarsområdet. Det har
sin utgångspunkt i nationella styrdokument samt de lokala mål inriktningsoch resultatmål som Danderyds kommun har antagit. Nämnden har också
antagit en kultur- och fritidsplan för åren 2016-2020 som bygger på
kommunens målstyrda budget. Hörnstenar är tillgänglighet, hälsa och
valfrihet samt kompetens, engagemang och hållbarhet.
Nämndens kvalitetskontroll innefattar flera verktyg såsom regelbundna
kundundersökningar, verksamhetsbesök och avtalsreglerade
kvalitetskriterier.
Inom nämndens ansvarsområde sker upphandling av verksamhet som riktar
sig till medborgarna framförallt drift av inomhusbad. Avtalet tar upp flera
kvalitetsaspekter som t ex vattenkvalitet, bemanning, personalens
kompetens och resultat av undersökningar bland badgäster.
En idrottsanläggning är i dagsläget föreningsdriven. Avtalet innebär att
föreningen genom sitt helägda bolag svarar för drift, tillsyn och skötsel samt
löpande underhåll och viss akut underhåll av idrottsplatsen. Föreningen
svarar också för periodiskt underhåll av konstgräsplanerna. Periodiskt
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underhåll av och investeringar i övriga anläggningar och byggnader
bekostas och utförs av kultur- och fritidsnämnden. I ett särskilt avtal
regleras gränsdragningen mellan löpande och periodiskt underhåll liksom
ansvaret för löpande driftkostnader som el, vatten och avlopp, sophämtning ,
larm mm.
Nämnden har i internavtal med egenregin beställt omfattande
kulturskoleverksamhet. Nämnden subventionerar därutöver ett mindre antal
privata aktörer genom aktivitetsbidrag i relation till deltagande ungdomar.
Resultat av olika kundundersökningar såsom förvaltningsövergripande
medborgarundersökningar alternativt nämndspecifika undersökningar inom
t ex bibliotek fritidsgårdar och bad publiceras på www.danderyd.se .
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att nämndens kvalitetskontroll
väl ligger i linje med lagstiftarens intentioner. Det är dock väsentligt att
förbättra såväl internkontroll som kontroll av privata utförare och i
samverkan med andra kommuner skapa kostnadseffektiva och
ändamålsenliga upphandlingar.
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