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Stadsbyggnadsnämnden

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens uppföljning
privata utförare 2017
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagen slutrapport uppföljning privata
utförare 2017.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om Stadsbyggnadsnämndens anvisningar för
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden 20152018 den 16 november 2016.
Anvisningarna avser verksamheter inom gatu-, park- och trafikverksamheterna som
utförs av privat utförare på uppdrag av kommunen, se nedan;
Gatuavdelningen


Utförande av beläggningsarbeten (asfaltsläggning)



Drift och underhåll av gatubelysning



Utförande av gångbanerenhållning, underhållssopning och sandupptagning



Utförande av snöröjning



Tömning/rensning av rännstensbrunnar



Utförande av vägmarkeringar

Park- och naturavdelningen


Utförande av gräsklippning



Tömning av papperskorgar
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Trafikavdelningen


Drift och underhåll av trafiksignaler



Utförande av skolskjuts

Uppföljningen av privata utförare under 2017 har varit nyttigt för verksamheten då
vi i flera fall har fått fundera över hur vi på bästa sätt skall följa upp att avtalen följs
samt vilka krav vi eventuellt skall ställa i kommande upphandlingar för att
underlätta uppföljningen mm.
Vissa delar av det som står i riktlinjen har ej kunnat följas upp under 2017 då vi
först behövt ändra arbetssätt/rutiner som tex årligt seriebyte av ljuskällor
(gatubelysning) och att transportliggaren finns tillgänglig (skolskjutsar). Utöver det
har verksamheterna även under året arbetat med att hitta nivåer på hur mycket som
skall kontrolleras vilket gör att vi bedömer att kontrollerna/dokumentationen under
2018 kommer att förbättras.
Utifrån de utförda kontrollerna kan vi konstatera att entreprenörerna i stort följer
sina avtal och vid eventuella avvikelser så har vi haft kommunikation med dessa så
att de fått åtgärda felet alternativt hitta ny rutin/arbetssätt. Skatter och avgifter har
skötts i samtliga fall. Inom två områden, utförande av snöröjning och utförande av
skolskjutsar, har vi även kontrollerat den ekonomiska statusen och vi hade heller
ingen anmärkning på detta. Dock hade vi ej möjlighet att kontrollera samtliga
entreprenörer vad gäller snöröjning då dessa är enskilda firmor alt ekonomisk
förening och då har vi ej tillgång till årsbokslut/årsredovisning.
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