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Redovisning av Samhällsbyggnadskontorets översyn av

verksamheten - eventuell effektivisering genom

konkurrensutsättning

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en översyn som har sin bakgrund i beslut

fattat på kommunstyrelsens ledningsutskott den 25 juni 2019. Uppdraget enligt

beslut är att utreda förutsättningar för konkurrensutsättning enligt

handlingsprogram i kommunens Policy för konkurrensutsättning av kommunal

verksamhet, utredning om Centralförrådet kan avvecklas och förbereda försäljning

av icke strategiska skogsskiften.

Beredning

Bilaga KS 2019/131/4, vidare utredning av förutsättningar för

konkurrensutsättning inom samhällsbyggnadskontoret, 2020-02—10

Bilaga KS 2019/131/5, yttrande från Kommunal bergslagen, 2020—02-17

Föredragning av verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

a_tt konkurrensutsätta vinterväghällningen i sin helhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

fit konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin helhet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande
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Redovisning av samhällsbyggnadskontorets översyn av

verksamheter.

Efter att idag måndag 2020-02—17  på ett extra insatt kontorsam fått en redovisning av

arbetsgivaren i ovanstående uppdrag från politiken har vi en del synpunkter.

Vi ställer oss mycket frågande till varför denna utredning gjorts så bred då det finns ett

politiskt beslut från  2019-06-03  §87 som säger att stora delar av det denna utredning tar upp

ej ska omfattas. Utifrån det ekonomiska läget anser vi att det inte är försvarbart att lägga mer

tid och pengar på så bred utredning.

Utifrån materialet har vi dessa synpunkter:

Gata-park

' Sämre service då det helhetstänk som finns när kommunen driver det i egen regi

försvinner. Vi ser risker med att det vid upphandlade tjänster endast blir gjort exakt

vad som ingår och allt utöver blir det extra kostnader för. Ett av många exempel är att:

Idagsläge plockas både skräp och buskar beskärs i samband med gräsklippning av

befintlig förare.

.  Fördelen med egen personal kontra entreprenörer är att vi får skattepengarna kvar i

kommunen.

0  Vi ser fördelar med att vinterväghållningen är kvar i befintligt skick dels utifrån att det

inte alltid är så snörika vintrar samt att det gör Gata—park till en attraktiv arbetsplats.

Teknisk service

o  Om denna verksamhet läggs ut på entreprenad blir det en ökad arbetsbelastning ute på

enheterna. Utökade förrådsutrynnnen på enheterna rimmar illa när det ska sparas ned

på lokalkostnader i kommunen.

0  Även milj ön och säkerheter kommer att påverkas då det blir fler större lastbilar och

det är många av verksamheterna där det rör sig både personal, barn, elever och äldre.



. Servicen till de verksamheter som nyttjar verkstad, bilpool och maskiner kommer

påverkas negativt då det kan bli ställtider och även en ekonomisk påverkan.

3;“ 2"} H  uf; gå &.rw'fu

Britt-Lis Leffler, Ordförande Kommunal Sala
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Vidare utredning av förutsättningar för konkurrensutsättning
m.m.  inom Samhällsbyggnadskontoret

BAKGRUND

Denna vidareutredning har sin bakgrund i beslut på Kommunstyrelsens

ledningsutskotts sammanträde 2019-06-25. Uppdrag enligt detta beslut är att

. Utreda förutsättningar för konkurrensutsättning enligt handlingsprogram i

kommunens Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

omfattandes:

O

O

O

O

O

O

Sopning av gator och torg,

Drift av grusvägar,

Vinterväghållning,

Grönyteskötsel,

Sandupptagning i ytterområdena samt på skolor och förskolor, samt

Fordon och maskiner

. Utredning om Centralförrådet kan avvecklas och

.  Förbereda försäljning av icke strategiska skogsskiften, med hänsyn taget till

arrendering av kommunens skogsfastigheter.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anton Sjöberg

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 022474 70 00 Verksamhetsutvecklare

Box 304

733 25 Sala

Fax: 0224-188 50 Samhällsbyggnadskontoret

k0mmun.info@sala.se anton.sjoberg@sala.se

www.sala.se Direkt: 0224—74 74 07
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING
Enligt handlingsprogram i Policy för konkurrensutsättning av kommunal

verksamhet ska förslag till konkurrensutsättning innehålla

0  En beskrivning av hur marknaden ser ut,

o  Mål och syfte med konkurrensutsättning samt

0 En indikation om hur stor del av den kommunala verksamheten som ska

konkurrensutsättas

Eftersom att det ursprungliga uppdraget gick ut på att identifiera

effektiveringsmöjligheter genom konkurrensutsättning antas att den viktigaste

faktor som ska utgöra beslutsunderlag för förslag till konkurrensutsättning är just

effektiveringsmöjligheter. Indikation om hur stor del av den kommunala

verksamheten som ska konkurrensutsättas är angivet i uppdraget. Denna utredning

fokuserar på att beskriva dessa verksamheter, marknaden och konsekvenser vid en

eventuell konkurrensutsättning.
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KONKURRENSUTSÄTTNING  INOM  GATA-PARK

Enheten Gata-park verkar inom  3  områden; gata, park och skog. De föreslagna

verksamhetsområdena för konkurrensutsättning Sopning av gator och torg, drift av

grusvägar, vinterväghållning, grönyteskötsel och sandupptagning har kostnader om

c:a 12 Mkr årligen de senaste två åren. Nedan visas de olika verksamhetsområdenas

kostnader över tid. De klart största verksamhetsområdena är vinterväghållning och

grönyteskötsel.

Kostnader för verksamhetsområden (tkr)
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Figur  1  Kostnader för verksamhetsområdena inom gata-park

Säljande verksamhet

Gata-park säljer grönyteskötsel enligt avtal till fastighetsenheten och de utför även

andra arbeten, såsom sandupptagning, vid behov. Under  2019  omfattade dessa

arbeten c:a 3,5 Mkr i intäkter.

Drift/ investeringar

Detta uppdrag behandlar enbart sådan verksamhet som omfattas av enhetens

driftbudget men inom investeringar finns det redovisningsmässiga begränsningar

som gör att delar av enhetens driftbudget förbrukas. Av detta skäl har

Fastighetsenheten beslutat att alla investeringsuppdrag ska genomföras av

entreprenörer. Ett sådant beslut för gata-park skulle sannolikt innebära att de får

mindre behov av vissa maskiner utöver att faktiska driftarbeten skulle få större

utrymme.

Driften är, med undantag för vinterväghållningen och efterföljande sandupptagning,

ganska förutsägbar och konstant i sin omfattning. Att bygga upp kompetens hos

både kommunen, som beställare, och hos entreprenör tar tid och är kostsamt inom

denna del av enhetens åtaganden.
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Samtliga  av ovan nämnda verksamhetsområden går att  avskilja  från  övrig

verksamhet och därmed konkurrensutsätta.  I  vissa fall kan uppdragens geografiska

spridning ge upphov till effektiviseringsmöjligheter.

Marknad

Inom ovan nämnda verksamhetsområden köps tjänster av externa utförare enligt

nedan. Det är nästan uteslutande inom vinterväghållningen som entreprenörer

anlitas idag.

Kostnader/entreprenad
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FigurZ Totala kostnader för verksamhetsområdena och andel som är köpt från entreprenörer

Inom samtliga av dessa områden finns de leverantörer som i våra grannkommuner

lämnar anbud, varför det inte är osannolikt att det vid en upphandling i Sala

kommun skulle finnas anbudsgivare. Under de senaste åren har exempelvis Heby

kommun handlat upp grönyteskötsel. Då inkom 5 anbud med timpriser mellan 360

och 590 kr. Motsvarande kostnad när kommunens egen personal är utförare är 540

kr, om stor åkgräsklippare används.

Konsekvenser

Det kommer vid mer omfattande upphandling att krävas att fler

tjänstepersonstimmar avsätts för bland annat beställning och kontroll av

kontraktsutförande. Vidare behöver kontraktsregleringen vara väl genomförd och

även reglera ärenden av akuta slag.

Det finns inom gata-park en upparbetad kompetens och kvaliteten som

tillhandahålls styrs av enhetens budget. En entreprenör behöver på ett annat sätt en

tydlig beställning från kommunen.

Det blir sannolikt aktuellt med personalnedskärning vid konkurrensutsättning.



&  SALA 2019-02.28!
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret

KONKURRENSUTSÄTTNING INOM  TEKNISK  SERVICE OCH

CENTRALFÖRRÄDETS AWECKLANDE

Centralförrådets avvecklande

Teknisk service beställer varor från leverantörer till centralförrådet som sedan

beställs vidare av de olika verksamheterna. Det finns idag flertalet centrala

upphandlingar genom Sveriges Kommuner och Regioner. Ur miljösynpunkt är deti

regel mer fördelaktigt att använda sig av ett centralförråd då antalet körningar

minskar samt att lastbilar slipper köra runt i kommunen.

Under centralförrådet är, förutom ovanstående, även fordon, maskiner och verkstad

organiserat i redovisningen.

2019  gjorde enheten ett underskott på 1,7 Mkr varav  814  tkr utgörs av

centralförrådet inklusive fordon, maskiner, verkstad. Försäljningsintäkterna för det

faktiska centralförrådet, alltså exklusive fordon, maskiner och verkstad, under de

fem senaste åren framgår nedan.

Försäljning Centralförrådet (tkr)
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Figur 3 Försäljningsintäkter Cen tralförrådet

Den klart största leverantören till centralförrådet är Staples som har fakturerat

förrådet 2,6 Mkr under  2019  följt av Lyreco, Alloffice och OneMed. Priserna från

centralförrådet är högre än om kommunens verksamheter själva skulle beställa från
ramavtalsleverantörerna p.g.a. personal—, lokal— och transportkostnader. I medel var

påslaget på beställda varor från centralförrådet 35  %  under  2019.
Det står kommunens verksamheter redan idag fritt att beställa direkt från
ramavtalsleverantörerna utan detta påslag men verksamheterna behöver då

hantera en större del av mottagning själva.

Varje år fakturerar enheten tusentals fakturor till externa kunder varav hundratals

år på ett belopp lägre än 100 kr. Detta kan röra sig om tvättlappar, toalettpapper,

gummibandskar, soppåsar och andra hygienartiklar, bland annat.
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Målet  med att avveckla centralförrådet är att minska kommunens kostnader för de

varor som centralförrådet idag köper in och sedan säljer vidare till kommunens

verksamheter.

Konsekvenser

Det finns en risk för att tillgängligheten av beställningsvaror påverkas och kan också

medföra längre väntetider. Vidare finns det nackdelar i att kommunen tappar

kontrollen över leveranser och leveranstider. Fler körningar runt om i kommunen

med större fordon kan ha en negativ miljöpåverkan.

Det blir sannolikt aktuellt med personalnedskärning vid nedläggning.

Fordon och maskiner

Verksamheten hanterar inköp, däckbyten, besiktning samt skötsel av kommunens

samtliga fordon, vilket uppgår till c:a 160 stycken. Verksamheten hanterar alla

skrotbilar som rapporteras eller upptäcks  i  kommunen och entreprenörer anlitas

vid bogsering till bilskrot.

Fordons-, maskin- och verkstadskostnader framgår nedan. Figuren visar att både

fordons- och maskinkostnaderna har ökat under de fem senaste åren.

Kostnader fordon, maskiner & verkstad (tkr)
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Figur  4  Kosmaderförfordon, maskiner  &  verkstad

Maskinsidan innehar flertalet olika maskiner som i stora delar hyrs ut till gata-park

och i vissa fall även till andra delar av kommunen. Maskinparken omfattar lastbilar,

gräsklippare, redskapsbärare, traktorer, sopmaskin, snöslunga, m.m. Dagens

organisation förutsätter en tillgänglighet av maskiner inom kommunen för att de

ska fungera väl.
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Det finns idag både fordon och maskiner som inte nyttjas så mycket som de skulle

kunna. Det pågår arbete tillsammans med berörda verksamheter med att ta bort

fordon som används för lite.

Marknad

Sedan några år tillbaka finns inga investeringsmedel för fordonsinköp och därför

införskaffas fordon genom leasing. Nya ramavtal för operationell leasing från SKL

Kommentus Inköpscentral är på gång under året vilket innebär att den leverantör

som kontrakteras sköter hela kommunens vagnpark inklusive administration,

service, reparationer, försäkringar, m.m.

Istället för egen bilpool kan kommunen handla upp fordon för korttidsförhyrning

alternativt kan även bilpool tillhandahållas via operationell leasing.

Även för maskininköp saknas investeringsmedel och även dessa införskaffas idag

genom leasing. För maskiner som används vid ett fåtal tillfällen kan förhyrning vara

ett effektivt alternativ.

Konsekvenser

Vid konkurrensutsättning och tillhandahållande av fordon genom operationell

leasing krävas att fler tjänstepersonstimmar avsätts för bland annat beställning och

kontroll av kontraktsutförande.

Om maskiner ska förhyras kan tillgängligheten påverkas varför planering och

framförhållning blir viktigare.

Det blir sannolikt aktuellt med personalnedskärning vid konkurrensutsättning.
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FÖRSÄLJNING AV ICKE STRATEGISKA SKOGSSKIFTEN
Det pågår ett parallellt arbete med försäljning av skog, aktuellt förslag omfattar  93,4

hektarinom områdena Rensmur, Svassla, Sandtorpsbergen, Helgonmossdammen,

Katrinelund och Silvergruvan.


