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TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN
Protokoll 2012-05-23

§9

Återrapportering - konkurrensutsättning av
teknik- och fastighetsförvaltningens
verksamheter
Dnr TFN-2010-1201 Dpl 0

Teknik- och fastighetsnämndens beslut

1. Godkänna återrapporteringen av förvaltningens utvärdering av
konkurrensutsättning av tjänster av enklare karaktär.
2. Uppdra till förvaltningen att slutföra arbetet med att skapa förutsättningar för
en kvalitetssäkrad och utvärderingsbar konkurrensutsättning enligt punkterna
nedan
 Tydliggöra rollerna inom förvaltningens beställar- och utförarorganisation.
 Arbeta fram en förvaltningsgemensam mall för interna beställningar, som
efter utvärdering och kvalitetssäkring ska användas för konkurrensutsättning mot externa leverantörer
 Beställningsmallen för interna beställningar ska vara upprättad och
användas i samband med verksamhetsplaneringen i september.
Utvärdering och kvalitetssäkring av beställningsmallen genomförs i
början av år 2013 varefter konkurrensutsättning av enklare verksamhetsområden påbörjas
Sammanfattning av ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i den politiska plattformen 2006-2010 fått i
uppdrag att göra en översyn av teknik- och fastighetsförvaltningen i syfte att konkurrensutsätta en begränsad del av verksamheten, där skäl finns. Den 14 december
2011 beslutade teknik- och fastighetsnämnden om en arbetsmetod i syfte att ge
nämnd och förvaltning förutsättningar att ta välgrundade beslut om huruvida delar
av verksamhet ska konkurrensutsättas. Arbetsmetoden ska prövas på utvalda
verksamhetsområden och en återrapportering av arbetet ska redovisas i nämndens
sammanträde i maj.
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Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2012
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 14 december 2011, § 21.
Teknik- och fastighetsförvaltningens redovisning av arbetsmetod den 1 november 2011
Bilaga 1, tillämpning av arbetsmetod –fastighetsdrift
Bilaga 2, tillämpning av arbetsmetod –park
Beslutet skickas till

Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen
Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltning
Avdelningschefer inom teknik- och fastighetsförvaltningen
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