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Uppföljningsplan strategiska avtal 2019
Ärende
Utbildningsnämnden beslutar om uppföljningsplan 2019 för strategiska
avtal. Detta med anledning av de riktlinjer för uppföljning och insyn som
kommunstyrelsen har fattat beslut om (2019-04-08 § 69).
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta uppföljningsplan för strategiska avtal
2019 enligt bildningsförvaltningens förslag.
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.
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
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
och privat utförare. Det är genom upphandlingsdokument och avtal som
programmets krav säkerställs.
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Bildningsförvaltningens utredning
Utbildningsnämnden har två avtal av strategisk art,
1. skoladministrativt system som för vårdnadshavares del rör
administration av barnomsorgsfakturor och ansökan till förskola och
skola
2. skolskjuts med taxi för elever med särskilda behov
Avtal skoladministrativt system
En upphandling har genomförts under våren 2019 och ett nytt system ska
implementeras under våren 2020 för att träda i full kraft i augusti 2020.
Avtalsuppföljningen i detta skede innebär att följa upp att de i
upphandlingen avtalade tjänsterna levereras. Under våren kommer en
testmiljö att finnas tillgänglig för utvärdering. Mot bakgrund av att det
gamla avtalet är uppsagt och det nya inte är implementerat än kommer det
inte att ingå i rapporteringen av strategiska avtal.
Avtal skolskjuts med taxi för elever med särskilda behov
Tjänsten är upphandlad med SKL Kommentus Inköpscentral AB som
ombud för Danderyds kommun och tecknas som ett ramavtal. Avtalet går ut
2020-01-01 men förlängs ett år vid maximalt två tillfällen. Avtalet är
strategiskt eftersom det är en förutsättning för ett flertal elever med olika
typer av funktionsnedsättningar att kunna komma till sin skola.
Bildningsförvaltningens yttrande
Bildningsförvaltningen föreslår att uppföljningsplan för strategiska avtal
2019 ska omfatta uppföljning av avtal för skolskjuts med taxi för elever med
särskilda behov.
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