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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Tor Andersson

2018-11-19, rev

Dnr BOU 2018-670

Barn- och ungdomsnämnden

Konkurrensutsättningsplan
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag till
plan för konkurrensutsättning 2019.
Ärende
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder och styrelser att upprätta
nya planer för konkurrensutsättning. Planerna ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden har inte genom avtal överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet som förskola eller skola till en privat utförare. Barnoch ungdomsnämnden är dock genom skollagen skyldigt att utöva tillsyn av
fristående förskolor samt har rätt till insyn i fristående grundskolor,
grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen
fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter
ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.
I servicefunktioner till t.ex. skola och förskola tecknas dock avtal för
måltidsverksamhet och städning. För uppföljningen av måltidsverksamhet och
städning liksom tillsyn/insyn av den pedagogiska verksamheten finns separata
dokumenterade planeringar. Från årsskiftet 2018/19 ansvarar barn- och
ungdomsnämnden för skolskjutsverksamheten som upphandlas.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar vidare för upphandling när det gäller
hyreskontrakt av verksamhetslokaler. Konkurrensutsättning sker i de fall nya
verksamhetsplatser behöver byggas och dessa inte kan skapas genom
utbyggnad av befintliga lokaler.
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Bakgrund
I Linköpings kommun ska varje nämnd årligen fastställa en plan för
konkurrensutsättning. Syftet med planen är att ange vilka delar av verksamheten
som inte ska upphandlas i konkurrens. Storlek och omfattning på upphandlad
respektive i kommunen beställd verksamhet anges inte i planen.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder och styrelser att upprätta
nya planer för konkurrensutsättning. Planerna ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden har inte genom avtal överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet som förskola eller skola till en privat utförare. Barnoch ungdomsnämnden är dock genom skollagen skyldigt att utöva tillsyn av
fristående förskolor samt har rätt till insyn i fristående grundskolor,
grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen
fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter
ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.
I servicefunktioner till exempelvis skola och förskola tecknas dock avtal för
måltidsverksamhet och städning. För uppföljningen av måltidsverksamhet och
städning liksom tillsyn/insyn av den pedagogiska verksamheten finns separata
dokumenterade planeringar. Från årsskiftet 2018/19 ansvarar barn- och
ungdomsnämnden för skolskjutsverksamheten som också upphandlas.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar vidare för upphandling när det gäller
hyreskontrakt av verksamhetslokaler. Konkurrensutsättning sker i de fall nya
verksamhetsplatser behöver byggas och dessa inte kan skapas genom
utbyggnad av befintliga lokaler.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om plan för konkurrensutsättning 2019 föranleder inga kostnader i sig.
Jämställdhet
Ärendet i sig har inga effekter för nämndens jämställdhetsarbete.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information MBL §19 gavs den 20 november 2018.
Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

