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Kommunstyrelsen

Inrättande av utskott för gemensam service i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inrätta ett utskott för gemensam service inom kommunstyrelsen med 5 ledamöter och 2
ersättare från och med den 1 januari 2017,
att utse ledamöter och ersättare till utskottet för gemensam service 2017-2018, samt
att utskottets uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen svara för att leda,
följa upp, samordna och utveckla verksamheten inom gemensam service.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2016 § 208 att inrätta en stab för
kommungemensam service under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. I staben
ingår bland annat måltids- och städservice samt ett antal andra kommungemensamma
serviceverksamheter som nu ligger i produktionsförvaltningen Teknik & service. Staben
benämns fortsatt gemensam service. Kommunstyrelsens beslut följde av kommunfullmäktiges
beslut den 13 juni 2016 § 127 om en ny nämndorganisation för Uppsala kommun.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att inrätta ett utskott för beredning av ärenden som
berör gemensam service. I föreliggande ärende hanteras formerna för utskottet.
Föredragning
Kommunstyrelsen beslutade att gemensam service organiseras som en pilotorganisation under
de kommande två åren. Verksamheten ska ges förutsättningar att leverera effektivt och
samtidigt utvecklas mot den inriktning som fullmäktige och kommunstyrelsen beslutat.
Gemensam service ska ha beredskap för att hantera utfallen av andra pågående processer och
ett omställnings- och utvecklingsarbete för gemensamma stödtjänster i kommunen i stort.
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De verksamheter som ingår i gemensam service från årsskiftet är stödtjänster av
verkställighetskaraktär, där höga krav ställs på kostnadseffektivitet och kvalitet. De behöver
ständigt utvecklas för att svara upp mot politiska ambitioner inom hållbarhetsområdet och
verksamheternas specifika behov och krav. Verksamheterna är personalintensiva och driver
servicetjänster över verksamhetsgränser till flera nämnder och i vissa fall även bolag i
kommunkoncernen.
Utskottet har att säkra en god verksamhet inom gemensam service genom att planera och följa
upp verksamheten, och leda och samordna utvecklingsarbetet utifrån fullmäktiges och
kommunstyrelsens inriktning.
Den interna styrningen av gemensam service ska koncentreras kring måluppfyllelse,
kostnadseffektivitet och kvalitet. Innehåll, kvalitet och omfattning av de levererade tjänsterna
ska styras utifrån behoven hos de verksamheter i kommunkoncernen som använder tjänsterna.
Relationerna ska präglas av begränsad administration och få transaktioner. Utskottet ska
utgöra kontaktyta gentemot de nämnder och styrelser som använder tjänsterna och ska vid
behov kunna adjungera ledamöter från dessa.
Frågan om organisation och politisk styrning för gemensam service ska prövas under 2018
och fastställas inför den nya mandatperioden. På basis av vunna erfarenheter i utskottet kan
kommunstyrelsen ges underlag för beslut i ärendet.
Utskottet bereder verksamhetsplan och budget samt uppföljning och analys för gemensam
service till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret utarbetar riskanalys och
internkontrollplan som rapporteras till utskottet.
Det utskott som ska bereda ärenden som berör gemensam service föreslås bestå av 5
ledamöter och 2 ersättare. Antalet ledamöter och ersättare följer det upplägg som beslutats för
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.
Utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och bedöms sammanträda 4 till 6 gånger
per år. Ersättning enligt ERS 15 utgår för de ledamöter och ersättare som inte omfattas av
ERS H. Protokoll ska föras vid utskottets sammanträden. Kommunledningskontoret ansvarar
för stöd och sekretariat.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen kommer att ha det ekonomiska ansvaret för gemensam service som till
övervägande del finansieras av volym- och kvalitetsbaserad ersättning från nämndernas
verksamhet. Kommunbidrag för särskilda satsningar i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om mål och budget kan förekomma. Kostnaden för det nya utskottet belastar
kommunstyrelsen.
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