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Ledningsutskottet 25 juni  2019

Punkt  X, Översyn  av Samhällsbyggnadskontorets verksamheter  — eventuell

effektivisering genom konkurrensutsättning

Förslag till beslut:

Ledningsutskottet uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret

-  att vidare utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning i enlighet med det

handlingsprogram som finns beskriveti Sala kommuns Policy för

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,

— att utredningen ska omfatta sopning av gator och torg, drift av grusvägar,

vinterväghållning, grönyteskötsel, sandupptagning i ytterområdena samt på skolor

och förskolor samt fordon och maskiner,

-  att utreda om Centralförrådet kan avvecklas,

—att förbereda försäljning av icke strategiska skogsskiften, med hänsyn taget till

arronderingen av kommunens skogsfastigheter,

samt

-att resultatet av utredningen ska presenteras senast vid ledningsutskottets

sammanträde den 23 oktober 2019
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Översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamheter  — eventuell

effektivisering genom konkurrensutsättning

BAKGRUND

På uppdrag av Kommunstyrelsen genom Ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan,

daterad  2018—10-29, har en översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamheter

genomförts. Syftet med översynen var att ge svar på vilka verksamheter som

eventuellt kan effektiviseras genom konkurrensutsättning.

Perspektivet när denna översyn har gjorts har varit kommunövergripande, vilket

betyder att även effekter för andra delar i kommunkoncernen har avvägts.

Att avgöra vilka effektiviseringar konkurrensutsättning kan innebära är ofta på

förhand svåra att avgöra och därför bör en noggrann utredning göras inom varje

tänkt område, vilket också framgår av Policy för konkurrensutsättning.

Till grund för denna översyn har följande underlag använts:

. Utredning enligt Policy för konkurrensutsättning [gjord  2018)

. Översyn av kontoret, dess verksamheter och organisation (gjort  2017  av

extern konsult)

. Kompletterande genomgångar med kontorets chefer

NULÄGE
Kontorets verksamheter upphandlar i dagsläget konsulter och entreprenörer för c:a

30 mkr årligen, varav 21 mkr på Fastighetsenheten, 4 mkr på Gata-/parkenheten

och  2  mkr vardera inom VA och på Plan— och utvecklingsenheten. I dessa summor är

investeringsprojekt inte medräknade.

GENERELLA EFFEKTER AV KONKURRENSUTSÄTTN IN  G

Vid konkurrensutsättning och mer omfattande upphandling av externa leverantörer

behöver kontoret stärka sin beställarkompetens och det kan även innebära att

förändringar i organisationsstrukturen blir nödvändiga. Vissa enheter kan behöva

slås ihop eller få ett förändrat uppdrag. En ökad kapacitet inom upphandling,

motsvarande de ökade behoven från kontoret, behöver också säkerställas.

När kontoret genom konkurrensutsättning på ett tydligare sätt kan fokusera på de

delar av verksamheten som är antingen lagstyrda eller har beslutats inom

kommunen ger det med stor sannolikhet en ökad kompetens och effektivitet inom

dessa områden.
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KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KONTORETS ENHETER

Gata-/parkenheten !

En upphandling av ramavtal för entreprenadarbeten pågår och med de nya avtalen

är tanken att fler arbeten, även större, ska kunna genomföras av de upphandlade

entreprenörerna. Detta är viktigt för att kommunen ska kunna genomföra alla

planerade arbeten, både inom drift och investering. Detta i sin tur kräver att

beställarkompetensen förstärks inom Samhällstekniska enheten samtidigt som

rollerna enheterna emellan förtydligas. Detta arbete pågår.

Utöver detta är områden som kan utredas för konkurrensutsättning inom de

närmsta åren:

. Sopning av gator och torg

. Drift av grusvägar

. Vinterväghållning

.  Grönyteskötsel

. Sandupptagning i ytterområdena

För samtliga av dessa områden krävs god planering, framförhållning samt

upphandlings- och beställarkompetens.

Vidare förslår kontoret att skogsskiften som inte är strategiskt viktiga för

kommunen säljs då de inte är effektiva att förvalta.

Samhällstekniska enheten

Enheten planerar för atti större utsträckning ta in upphandlade konsulter för att

hinna med de utredningar och projekteringar som annars inte skulle hinnas med,

men som för kommunens utbyggnad behövs.

Fastighetsenheten

Enheten har redan idag, enligt politiskt beslut, ett uppdrag att se över vilka

fastigheter som kan säljas av. Detta anser kontoret är nödvändigt att fortsätta med.

Att enhetens uppdrag i möjligaste mån begränsas till förvaltning och utveckling för

kommunens egna behov är att föredra.

Områden som kan utredas för konkurrensutsättning inom de närmsta åren är:

. Klottersanering

. Sandupptagning på skolor och förskolor

Kontoret anser vidare att den hantering av industrifastigheter, som köps in för

exempelvis exploateringsprojekt, bör ses över. Detta skulle kunna genomföras, som

tidigare i kommunen, inom en för ändamålet avsedd organisation alternativt genom

beslut om att förvärvade fastigheter ska vara tomställda vid övertagande.

Hanteringen av dessa fastigheter idag är inte effektiv och drabbar kommunens

övriga verksamheter.
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Kart- /mätenheten

Viktiga områden att fokusera på inom enheten är sådana som gör stor nytta för

kommuninvånarna, såsom  GIS, digitalisering och karttjänster. Inom GIS-området

finns dessutom stora möjligheter att utveckla tjänster som gynnar vitt skilda delar

av kommunorganisationen.

Enheten genomför idag mätuppdrag åt externa företag, privatpersoner och

kommunala bolag. Dessa uppdrag ärinte lagstadgade eller beslutade i kommunen

och dessutom har enheten svårt att rekrytera kompetent personal för detta varför

en konkurrensutsättning av dessa delar av verksamheten är möjlig inom de närmsta

aren.

Måltidsenheten

Kontoret ser möjligheter att effektivisera verksamheten genom att delvis

konkurrensutsätta och delvis genom att slå ihop vissa kök. Generellt gäller att

mindre tillagningskök inte är särskilt effektiva.

De kök som kan utredas för konkurrensutsättning inom de närmsta åren är:

. Ösby naturbruksgymnasium

. Björkgårdens äldreboende

. Sätra brunns förskola

Teknisk service-enheten

Kontoret ser att stora delar av verksamheten kan konkurrensutsättas; bilpool,

maskinpark, centralförråd och verkstad kan alla utredas för detta. I samtliga av

dessa fall ska servicenyttan av dessa verksamheter vägas mot eventuella

effektivitetsvinster.

Plan- /utvecklingsenheten

Enheten var under en längre tid underbemannad och en trång sektor i

Samhällsbyggandet men har idag en tillräcklig bemanning och sysselsätter dessutom

två planarkitektkonsulter för att kunna planlägga i tillfredsställande omfattning.
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Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Sala  kommun  har  ambitionen  att konkurrensutsätta verksamhet i den takt som Kom—
munstyrelsen anser  lämplig.

Det  huvudsakliga motivet  för konkurrensutsättning är att  uppnå ekonomiska  fördelar.
Konkurrensutsättning innebär att kostnaden för att utföra en viss verksamhet  i  egen
regi jämförs med de kostnader som uppstår om verksamheten utförs av extern aktör.
Konkurrensutsättningen kan också visa att kommunen bedriver verksamheten på ett
effektivt sätt. Det är ett värde  i  sig att få detta verifierat.

Även om externa leverantörer inte kan erbjuda kostnadssänkningar, kan det finnas
kvalitetsskillnader, som motiverar att verksamheten bedrivs av en annan aktör än
kommunen.

En konkurrensutsättning innebär också att många anställda inom framförallt vård och
omsorg får tillgång till en bredare arbetsmarknad. Konkurrensutsättning ger också
möjlighet för nya företagsetableringar.

När en verksamhet konkurrensutsätts kan kommunen fokusera sin lednings- och sy-
stemkapacitet  på kvarvarande verksamheter. Samtidigt kan det kommunala invester-
ingsbehovet minska.

Konkurrensutsättningspolicyn gäller för tillämpliga delar av Sala kommuns organisa-
tion. Policyn omfattar alla frivilliga verksamheter eller annan verksamhet som det en-
ligt  regeringsfonnen, kommunallagen eller  andra  lagar finns  lagstöd att konkurrens-
utsätta.

Det är kommunstyrelsen som slutgiltigt godkänner varje enskild konkurrensutsätt-
ning. Samtliga nämnder skall årligen i samband med den strategiska planen inför
budgetarbetet presentera sina ambitioner, med en översikt av vad som avses  kon-
kurrensutsättas de tre närmaste åren. Påföljande år ska måluppfyllelsen redovisas.
Nämnd som har för avsikt att genomföra en konkurrensutsättning inom något eller
några av sina verksamhetsområden ska redovisa detta för respektive år. Fullmäktige
har i och med denna policy fattat ett övergripande beslut om en nämnds möjlighet att
konkurrensutsätta sin verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ta
fram en instruktion för konkurrensutsättning av verksamheter  i  Sala kommun, för att
säkerställa att frågan hanteras lika inom alla förvaltningar.
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Antagen av: Kommunfullmäktige § den 2009.
Revideras senast: 2013



Handlingsprogram
Nedan beskrivna process återfinns  i  mer detaljerad form i speciell instruktion som
stöd för de tjänstemän inom förvaltningarna som kommer att arbeta med konkur-
rensutsättning. -

1.1
Innan beslut om konkurrensutsättning tas ska ett utredningsarbete genomföras av
berörd styrelse eller nämnd - detär den främsta framgångsfaktom för en lyckad kon-
kurrensutsättning.

1.2
Det första steget blir att klargöra vilka verksamheter som tillhör obligatorisk respekti-
ve frivillig verksamhet samt vilka obligatoriska lagstyrda verksamheter som kan kon-
kurrensutsättas.

1.3
Härefter görs en beskrivning av vilka verksamheter som kan vara aktuella för en kon-
kurrensutsättning.

1.4
Utredning av de faktorer som ska utgöra beslutsunderlag i kommande förslag

2.1
l förslag till konkurrensutsättning skall ingå:

en beskrivning av hur marknaden ser ut
.  mål och syfte med konkurrensutsättning

. en indikation om hur stor del av den kommunala verksamheten som ska kon-
kurrensutsättas '

3.1
Tidplanen måste utformas så att det finns tillräckligt med tid för t ex information och
upphandlingsarbete.

4.1
När beslut fattats om att konkurrensutsätta viss verksamhet utarbetas en övergripan-
de handlingsplan, i vilket följande punkter ska ingå:

o  principer för övertagande av personal
. lokaler och inventarier
. kalkyler

. jävsfrågor

.  anbudsmöjligheter

.  kvalitetsfrågor

.  personalfrågor

. juridiska frågor

.  säkerställd beställarkompetens

.  procentuell andel som konkurrensutsätts

Detaljer återfinns i särskild instruktion.
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