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Motion från Hans Frank (L) m. fl. angående
upphandling av lokalvården för samtliga lokaler
som disponeras av Hörby kommun
Förslag till beslut
Att föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Motionärerna Hans Frank m.fl. vill att Hörby kommun ska
upphandla lokalvård för samtliga lokaler som disponeras av
kommunen. För att uppnå kostnadseffektivitet och bra kvalitét i den
kommunala verksamheten menar motionärerna att lokalvården
snarast bör upphandlas och läggas på privat entreprenad. Man vill
också att det i upphandlingsunderlaget ska framgå att personer som
av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska kunna
ges tillfälle till en adekvat arbetsuppgift. Det pågår i dagsläget ett
arbete med att utreda vilken driftsmodell som är mest
kostnadseffektiv. Det är alltså inte klarlagt ännu huruvida det är mest
kostnadseffektivt att förändra driftsmodellen från att driva
verksamheten i egen regi till upphandling av privata leverantörer.

Beskrivning av ärendet
Hörby kommun driver i dagsläget lokalvård för verksamhetslokalerna
i egen regi genom en resultatenhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Under hösten 2019 har kommunen satt igång ett arbete som i första
stadiet handlar om att ta fram en nulägesanalys och ett önskat
framtidsläge av kommunens samlade förvaltningsorganisation.
Projektdirektivet säger att förstudien ska belysa förutsättningarna för
en sammanhållen organisation för att uppnå största möjliga
effektivitet. Särskilt kan noteras att kommunens stöd-och
servicefunktioner ska utformas så att de på bästa sätt kan stödja
kärnverksamheterna. I denna punkt ligger att utreda
förutsättningarna för olika driftsmodeller. Det är alltså inte klarlagt
ännu huruvida det är mest kostnadseffektivt att förändra
driftsmodellen från att driva verksamheten i egen regi till
upphandling av privata leverantörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-03
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
Beslut Kommunfullmäktige 2018-11-26 §220
Motion från hans Frank (L) m.fl Angående upphandling av
lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av Fullmäktiges beslut skickas till:
Motionärerna
Kommundirektören

Lena Mårtensson
Stenudd
Kommundirektör

