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Uppföljning strategiska avtal 2019
Ärende
Av Kommunstyrelsens riktlinjer för uppföljning och insyn följer att varje
nämnd ska återrapportera sina strategiska avtal till kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden har beslutat om ett antal strategiska avtal som nu följs
upp. Enligt anvisning för uppföljningskontroll kan avtalen följas upp på
olika nivå. Kontoret har beslutat att följa upp samtliga avtal på tekniska
nämnden på medelnivå för 2019. Denna typ av uppföljning har inte
genomförts tidigare och formerna kan utvecklas inför uppföljning för 2020.
Uppföljningen visar att dessa avtal inte har sådana brister som påverkar
nämndens måluppfyllelse, förutom i ett fall där avtalet upphört genom
överenskommelse mellan parterna på grund av bristande leverans.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten av strategiska avtal för
2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Tekniska kontorets utredning
Tekniska nämnden har beslutat om sex strategiska avtal. Avfallshämtning,
Drift och avhjälpande underhåll VA, Drift och underhållsarbeten hamn,
Gatudrift och vinterväghållning, Parkeringsövervakning samt Drift
gatubelysning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vi i stort är nöjda med de tjänster
som levereras och att de brister som uppkommer ofta löses snabbt i dialog
med leverantören. I ett fall har avtalet avslutats då bristerna varit alltför
stora och en lösning inte nåtts med befintlig leverantör. Bifogat i ärendet
finns uppföljningsprotokoll för samtliga strategiska avtal. Där framgår
eventuella brister som påvisats samt vilka åtgärder som vidtagits i de fall det
är aktuellt. Vidare bifogas den uppföljning som sker till kommunfullmäktige, vilken är på en mer övergripande nivå.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet med dess rapport medför inga ekonomiska konsekvenser i sig.
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Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse Uppföljning strategiska avtal 2019,
daterad 2020-02-17
2. Uppföljningsrapport
3. Danderyds avtalsregister TN
Expedieras
Kommunstyrelsen
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