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Uppföljningsplan strategiska avtal 2020
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om uppföljningsplan 2020 för
strategiska avtal. Detta med anledning av de riktlinjer för uppföljning och
insyn som kommunstyrelsen har fattat beslut om, KS 2019-04-08 § 69.
Riktlinjernas syfte är att säkerställa god kvalitet i de tjänster som kommunen
tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare.
Riktlinjerna ska även tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdraget utförs.
Förvaltningen bedömer att det inom kultur- och fritidsnämnden endast finns
ett sådant avtal som är av väsentlighet och publikt intresse; verksamhetsdrift
av simhallarna Mörbybadet och Vasabadet.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta uppföljningsplan för strategiska avtal 2020.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Som komplement till programmet har
kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer i syfte att skapa en enhetlighet i
nämnders och styrelses uppföljning och redovisning till
kommunfullmäktige. Det är endast uppföljning av strategiska avtal som
redovisas till kommunfullmäktige.
Uppföljning görs i huvudsak av två skäl; dels kontroll att uppdrag utförs i
enlighet med vad som avtalats dels som ett led i verksamhetens
kvalitetsutveckling. Viktigt är också att tillgodose allmänhetens insyn i hur
uppdrag utförs.
Varje nämnd bedömer själv vilka avtal som ska betraktas som strategiska.
Detta innebär att nämnden bör klassificera sina avtal med hänsyn till värde
och påverkan på verksamheten. Med verksamhet avses verksamheter som
berör medborgaren. Det ska vara enhetliga krav på verksamhet i egen regi
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och privat utförare. Det är genom upphandlingsdokument och avtal som
programmets krav säkerställs.

Bildningsförvaltningens utredning
Driften av kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker till all väsentlighet i
egen regi. Förvaltningen med egen anställd personal ansvarar för driften av
bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, träffpunkt samt idrottsplatser. Enheten
för föreningsstöd stöttar föreningslivet med aktivitetsbidrag och
subventionerade lokaler. Kulturföreningar ges årliga bidrag och
projektbidrag finns som syftar till att stödja externa och interna projekt.
Det finns ett område som omfattar verksamhet som tydligt rör invånarna och
är av ekonomisk väsentlighet och publikt intresse.
Driften av Mörbybadet och Vasabadet
Förvaltningen har upphandlat verksamhetsdrift av Mörbybadet och
Vasabadet. Avtalstiden är 2018-07-01—2021-06-30 med möjlighet till tre
stycken förlängningar om ett år vardera. Pris per år 5,9 miljoner kronor.
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