Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

§ 21

2018-01-30

Föreslå ändringar i regelverk gällande tvist och
principer för reglering av avtalslösa tillstånd

Dnr KS 2017-878
Ärende
Den 3 oktober 2017, § 417 och 418, gav kommunstyrelsen kommundirektören
i uppdrag att utreda och föreslå ändringar i regelverk gällande tvist och
principer för reglering av avtalslösa tillstånd samt att utreda och föreslå
ändringar i ekonomistyrningsreglerna samt ta fram principer för ersättning till
den egna regiverksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till principer för
interna beställningar utan konkurrens av externa utförare som redovisas i
bilaga 1. Den ersätter följande tidigare beslut som föreslås upphävas:
- Principer för reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna
utförare
(Beslutat av kommunfullmäktige 1998-09-29 § 114, dnr KS 98.0174)
- Principer och regler vid start och avveckling av verksamhet och
resultatenheter
(Beslutat av kommunfullmäktige 1998-09-29 § 115, dnr KS 98.0222)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-18 med bilaga
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges
beslut tillstyrks.
2. Principer för interna beställningar utan konkurrens av externa
utförare fastställs.
3. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov revidera principerna.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 1998-09-29 § 114 Principer för reglering av
avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare och
kommunfullmäktiges beslut 1998-09-29 § 115 principer och regler vid start
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och avveckling av verksamhet och resultatenheter upphävs.
Protokollsanteckningar
Moderaterna och Centerpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Under mandatperioden har vi många gånger noterat att Koalition för
Linköping beslutat om verksamhetsuppdrag direkt till Leanlink utan att
konsekvenserna av ett sådant beslut varit kända. Först efteråt, och inte sällan
utan tvist, får det konstateras att kostnader för dessa verksamhet ökat radikalt
utan någon förändring i verksamhetens omfattning eller kvalitet. Driftsform har
varit viktigare än innehåll.
Linköpings kommun kan inte fortsätta att på område efter område åsidosätta
ekonomiskt ansvarstagande. Vår verksamhet ska vara av god kvalitet, men den
ska också bedrivas med en god ekonomisk hushållning. Ekonomiskt
ansvarstagande är första steget i att långsiktigt bibehålla en god välfärd.
Det måste vara tydligt att nämnderna är medvetna om konsekvenserna av sina
beslut också vid verksamhetsuppdrag, men också att Leanlink inte tjänar på att
ta på sig uppdrag in blanco för att sedan kraftigt driva upp kostnaderna genom
att driva en tvist gentemot kommunen.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kanslienheten (uppdrag)
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